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al karnawałowy to wydarzenie ważne i bardzo
potrzebne w życiu Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu, jest bowiem
jedną z nielicznych okazji,
poza rajdami samochodowymi,
podczas której bardzo liczni
członkowie tej organizacji, z
kół terenowych w Owińskach,
Gnieźnie, Śremie, Środzie i
Wrześni, mogą znowu razem
się spotkać, odnowić znajomości i przyjaźnie.
Również w tym roku, 23
stycznia, bal karnawałowy Wielkopolskiego Związku, odbył się
w odpowiedniej do jego wielkości sali, czyli w Klubie Angelo
przy ulicy Roboczej w Poznaniu.
Swobodnie pomieściło się tutaj

Dziękuję, byliście
wspaniali!
29

stycznia
wieczorem
zmierzałem ulicą Mielżyńskiego do PTPN-u pod numerem 27. Już prawie u wejścia
do gmachu raptem poczułem,
jak mój prawy but zahacza
o jakąś chodnikową nierówność.
Szybkość, z jaką upadałem
na ziemię, została zwiększona przez ciężar torby,
którą miałem zawieszoną z
tyłu, więc nie byłem w stanie
wykonać obronnego odruchu, jakim jest w takich sytuacjach zasłonięcie twarzy
przedramionami. Zwaliłem się
jak kłoda, nie mając siły, by
wstać.
– Nic się Panu nie stało? – słyszę po chwili pytanie jakiegoś
dwudziestolatka.

Z jego pomocą wstałem z
ziemi. Była ich trójka, dziewczyna i dwóch chłopaków. Kim
byli – nie wiem.
– Pan potrzebuje pomocy,
krwawi panu broda! – wykrzyknęła w przerażeniu dziewczyna
bardzo, bardzo sympatyczna.
W ruch poszły komórkowe
telefony. Cała trójka wzywała
karetkę. Zjawiła się po niecałym
kwadransie. Po kilku minutach
byłem już w oddziale ratunkowym 111 Szpitala Wojskowego.
Ranę zszył mi dr Dariusz Łuriewicz, laryngolog.
Trójce młodych ludzi serdecznie dziękuję, że tak spontanicznie pomogli mi w trudnej i bolesnej dla mnie chwili.

Podziękowanie

Nowy zarząd

T

N

owarzystwo Osób Niesłyszących TON składa
serdeczne
podziękowanie
Wielkopolskiemu Oddziałowi
Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych za sﬁnansowanie tradycyjnej uroczystości Mikołajków, która
odbyła się w Klubie TON-u 6
grudnia 2008 roku.
Dzięki temu liczne grono
dzieci i ich rodziców mogło
wziąć udział we wspaniałych
zabawach dogoterapeutycznych i otrzymać atrakcyjne
podarunki od bogatego gwiazdora. el

MACIEJ SIERADZKI

a Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Osób i Rodzin na
Rzecz Zdrowia Psychicznego
„Zrozumieć i Pomóc” w dniu 15
października 2008 roku, wybrano nowy zarząd w składzie:
Jadwiga Andrzejewska – prezes, Jadwiga Grześkowiak
– wiceprezes, Mariusz Lubka
– skarbnik, Ryszard Królikowski
– sekretarz, Joanna Bratkowska
– członek zarządu, Aneta Kustal-Toporek – członek zarządu,
Katarzyna Majer – członek zarządu.

JADWIGA ANDRZEJEWSKA

przy stolikach, i swobodnie się
bawiło, co najmniej dwieście
osób. Bez tej imprezy trudno
byłoby mówić o autentycznej
integracji członków, o tworzeniu
prawdziwej wspólnoty.
Do tańca grali i śpiewali znakomici wokaliści i instrumentaliści Zenon Ciosek i Beata Adamska. Wesołej zabawie tanecznej
do późnych godzin nocnych
sprzyjał znakomity poczęstunek
złożony z wielu smacznych dań.
Była też bardzo sprawnie zorganizowana loteria fantowa. Każdy mógł wygrać coś atrakcyjnego: barwne wyroby ceramiczne,
kolorowe, ozdobne świece, pomysłowe maskotki, kalendarze,
książki i wiele innych przedmiotów. mb
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harakter niezwykle uroczysty, pełen zarazem pogody i artystycznej, rzec można, swobody, miało spotkanie
12 lutego w uroczym Dworze
w Chaławach koło Brodnicy.
To tutaj właśnie Lidia Wrocińska-Sławska
zaprosiła
tego dnia grono najbliższych
sobie współpracowników i
działaczy pomocy społecznej
z okazji swojego zakończenia
pełnienia funkcji dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Uczestnicy tego kameralnego raczej spotkania, wolnego
od uroczystej gali, znaleźli się
tutaj, jak wyraziła się jego bohaterka, według „klucza serca”.
Były to bowiem osoby, które
dowiodły swego serca dla potrzebujących go ludzi w ciągu
wielu lat konsekwentnej i skutecznej pracy dla dobra innych.
Lidia
Wrocińska-Sławska
była zawsze blisko tych ludzi,
współdziałając z nimi, służąc
radą i wsparciem, także moralnym, w ostatnich latach na
stanowisku właśnie dyrektora
ROPS, a przedtem przez wiele lat Wojewódzkiego Zespołu
Pomocy Społecznej, nie mówiąc o latach jeszcze bardziej
odległych.
Wspomnieniom,
anegdotom, podziękowaniom
– nie było końca. Końca nie
było także bukietom kwiatów,
których bohaterka wieczoru
odebrała całe naręcza.
Jak się wyraził prezes Fundacji imienia Królowej Polski
Świętej Jadwigi Andrzej Markiewicz, Lidia Wrocińska-Sławska odchodzi, a jednocześnie
staje przed nowymi wyzwaniami, aby kontynuować swoją
współpracę z ludźmi i ich organizacjami, zajmującymi się
pomocą społeczną. Jej zapał,
kompetencje i wiedza nadal
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SPOTKANIE WE DWORZE W CHAŁAWACH

Z okazji odejścia
– i nowych wyzwań

Lidia Wrocińska-Sławska
wręcza upominek Bożenie
Barańskiej z Pniew.
Toast. Na pierwszym planie Lidia Wrocińska-Sławska.

Podziękowania, gratulacje,
kwiaty.

Koncert na gongach.
FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ
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Śpiewa
„Szczęśliwa
Trzynastka”.

będą im służyć. Jest m.in. wiceprezesem
Uniwersytetu
III Wieku, gdzie zajmuje się
szczególnie jej bliską pracą z
ludźmi starszymi.
Niezwykły nastrój tego spotkania na samym początku wytworzył, być może, w sposób
magiczny, wspaniały koncert
na gongach, w wykonaniu artystki Ireny Galińskiej. Według
jej zapewnień muzyka gongów
oraz innych towarzyszących
instrumentów, prastarych i z
różnych zakątków ziemi, jest
terapeutyczna i wprowadza
harmonię także w ludzkich
sercach. I tak w istocie było
tego wieczoru. A zakończył go
wspaniały występ „Szczęśliwej Trzynastki” przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Środzie
Wielkopolskiej, czyli pełnych
werwy, rozśpiewanych starszych pań, pod dyrekcją Danuty Wieczorek. mb
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wiatowy Dzień Chorego
został ustanowiony przez
papieża Jana Pawła II 13 maja
1992 roku w liście do przewodniczącego
Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia kardynała
Fiorenzo Angeliniego. Miało
to miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego życie.
W tym roku już po raz 17
obchodzono Światowy Dzień
Chorego. Święto jest obchodzone 11 lutego każdego roku,
w święto Matki Boskiej z Lourdes. Celem Światowego Dnia
Chorego jest zapewnienie lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych
na płaszczyźnie ludzkiej, a
przede wszystkim duchowej,
włączenie w duszpasterstwo
służby zdrowia wspólnot
chrześcijańskich i rodzin zakonnych, popieranie zaangażowania wolontariatu.
Na tegoroczne obchody
Światowego Dnia Chorego „Filantrop Naszych Czasów” został zaproszony do Gniezna.
W dostojnych, gotyckich murach gnieźnieńskiej katedry
wzięliśmy udział w specjalnej
mszy świętej, którą odprawił
jej proboszcz – ksiądz kanonik
Jan Kasprowicz. W ciepłych
słowach skierował się do chorych, niepełnosprawnych i ich
bliskich. Mówił, jak ważna jest

Światowy Dzień Chorego
obecność obok nas – chorych,
niepełnosprawnych czy starszych, drugiego człowieka.
Sakrament namaszczenia
chorych i błogosławieństwo,
na wzór tego, jakie udzielane
jest w Lourdes, były ważnymi
elementami uroczystej mszy z
okazji Światowego Dnia Chorego.
Nad przepięknym, wzruszającym śpiewem wykonywanym
podczas mszy czuwał ksiądz
Dariusz Sobczak – dyrektor
Studium Muzyki Kościelnej
Archidiecezji Gnieźnieńskiej i
Chóru Prymasowskiego.
Miłą niespodzianką było
umożliwienie
zwiedzenia
Prymasowskiego Wyższego
Seminarium
Duchownego.
Zaproszonym na gnieźnieńskie obchody Światowego
Dnia Chorego przyjaciołom z
Koziegłów i dziennikarzom
Filantropa Seminarium pokazał jego dyrektor ds. administracyjnych ks. mgr Krzysztof
Woźniak.
Jak to w lutym bywa, pogoda nie chciała z nami współpracować. Śnieg z deszczem
i przejmujące zimno nie nastrajały zbyt optymistycznie.
Wszystko to jednak było mało

FOT. MARCIN BAJEROWICZ
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istotne w zderzeniu z gorącą
atmosferą panującą na probostwie u księdza kanonika Jana
Kasprowicza, a potem w katedrze i seminarium.
Gnieźnieńskie
przeżycia
związane z obchodami 17
Światowego Dnia Chorego

na długo pozostaną w naszej
pamięci. Wiemy, że w mieście
chrztu Polski i św. Wojciecha
żaden chory, niepełnosprawny czy starszy nie pozostanie
sam.

EWELINA WĘGLEWSKA
POZNAŃ

Jerzy Łuczak – artysta ﬁlantrop
O

powiedzieć w krótkim tekście o człowieku, który zasługuje na grubą książkę – nie
jest łatwo. Ale spróbujmy. Jerzy
Łuczak jest artystą malarzem.
Nie jest to jednak opowieść o
tym, jak pochylony nad sztalugą twórca maluje nowe dzieło. Tym razem dla Mateusza.
Maluje ponieważ ma talent, a
sztuka jest dla niego najważniejsza, ale także dlatego, że
poproszono go o to, aby pomóc
choremu dziecku.
A on w takich przypadkach
– jeśli tylko może – nie odmawia.
Chcemy przedstawić Jurka Łuczaka jako – przede wszystkim
– dobrego człowieka. Zawodnika, a następnie trenera zapasów,
wychowawcę młodzieży, mistrza, który w swojej pracowni
uczy dorosłych i dzieci tajników
malarstwa. Społecznika, który
przyczynia się do zmaterializowania wielu ważnych inicjatyw,
jak choćby powstanie Schronu
Kultury „Europa”. Jeśli ktoś wi-

dział, jak Jurek Łuczak „pokazuje” swoje obrazy niewidomym
muzykom podczas spotkań z
cyklu „Mimo Wszystko w Przystani” musi przyznać, że artysta
kocha to, co robi – a także potraﬁ
tą miłością obdarować innych. A
zatem zamiast opowieści o artyście – jest to opowieść o dobrym
człowieku
Jeśli jednak ktoś chce zapoznać się z twórczością Jerzego Łuczaka, może zobaczyć
jego prace w autorskiej galerii
„Schron” w Poznaniu przy ul.
Rolnej 24 albo na stronie www.
luczakjerzy.pl
A wszyscy czytelnicy „Filantropa Naszych Czasów są
zaproszeni do udziału w wernisażu nowej wystawy „Jerzy
Łuczak w galerii BEKOS”, który
odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 16.00. Galeria znajduje
się w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 18.

ROMAN KAWECKI
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Razem ratujmy Izę
W

ielkopolski oddział Ruchu Ludzi Dobrej Woli
apeluje o pomoc dla chorej
baletnicy. Iza Fengras to piękna, młoda, utalentowana, 24-letnia absolwentka gdańskiej
szkoły baletowej, solistka baletu opery królewskiej w Kopenhadze i mama malutkiego,
ślicznego chłopczyka.
Niestety jakiś czas temu zdiagnozowano u Izy bardzo rzadką,
w bardzo nietypowy sposób postępującą i najcięższą do wyleczenia odmianę raka, najpierw
w postaci guza w części lędźwiowej kręgosłupa, który teraz
już rozprzestrzenił się na płuca.
Odmiana ta nosi nazwę „Giant
cell cancer”.
Iza poddana została dwóm
ciężkim operacjom, lecz niestety, ani one, ani też tradycyjne metody walki z nowotworem, nie
przynoszą żadnych rezultatów.
Lekarze nie wiedzą już, co robić,
a stan Izy ciągle się pogarsza.
Jednak jest iskierka na-

dziei... Wiadomo o kilku osobach, które cierpiały na tę
samą odmianę raka co Iza, pomogło im leczenie w Chinach,
nowymi, zupełnie innymi niż
tradycyjne technikami, które
stosowane są wyłącznie tam
(terapia genowa i zamrażanie guza zwane krioterapią).
Pacjenci powrócili z Chin zu-

pełnie zdrowi. Jest to szansa
również dla Izy.
Leczenie w takiej nowoczesnej klinice w Chinach to koszt
około 55 000 $. Bardzo wszystkich proszę o pomoc w zbieraniu pieniędzy na leczenie Izy.
Liczy się naprawdę każdy grosz,
wszystkie sumy i duże, i małe są
bardziej niż mile widziane!
Powstała rownież strona:
www.saveizabela.com przygotowana przez Izy przyjaciół z
Danii.
Prosimy o dokonywanie wpłat
na konto: Izabela Fengaras Sokołowska, ul. Reja 13/15, 81-874
Sopot, Bank PKO SA EUROKONTO 64 1240 1242 1111 0010 2164
9021, w tytule: „ratujmy Izę”.
Razem możemy pomóc Izie.
Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli: pomóżcie, Kochani!

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU
RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI

Nadzieja pani Krystyny

W

ielkopolski Oddział Ruchu
Ludzi Dobrej Woli apeluje o pomoc dla Pani Krystyny
Krzemińskiej. Pomóżmy jej
skorzystać z ostatniej szansy
leczenia w Klinice w Kolonii.
Choroba Pani Krystyny zaczęła się jesienią 2006 roku. Pierwszym objawem były problemy
z chodzeniem. Potykała się o
drobne przedmioty. Na początku 2007 roku zaczęła utykać na
lewą nogę. W połowie 2007 roku
stwierdzono u niej chorobę neuronu ruchowego (stwardnienie
zanikowe boczne – SLA). Cho-

roba postępuje bardzo szybko.
Obecnie Pani Krystyna porusza
się o dwóch kulach. Dłuższe spacery możliwe są tylko na wózku
inwalidzkim. Od roku nie jest w
stanie samodzielnie wsiąść do
tramwaju ze względu na stopnie. Nigdzie nie przemieszcza
się bez pomocy osób trzecich,
m.in. męża. Ma problemy z
pokonywaniem schodów i krawężników. Nie może utrzymać
większych przedmiotów, gdyż
sprawność ruchowa rąk słabnie.
W ostatnim czasie pojawiły się
problemy z oddychaniem.
Ponieważ w Polsce zostały
wyczerpane możliwości jakiegokolwiek leczenia tej choroby,
Pani Krystyna pokłada duże
nadzieje w eksperymentalnym
leczeniu komórkami macierzystymi, które dokonywane jest
w prywatnej klinice w Kolonii.
Strona internetowa kliniki to
www.xcell-center.de Chciałaby
skorzystać z szansy jaką daje klinika w Niemczech, aczkolwiek
koszty zabiegu pobrania komórek z jej organizmu, wyhodowania zdrowych i ich wszczepienia
z powrotem są bardzo wysokie.
W związku z tym w imieniu
Pani Krystyny zwracam się do

wszystkich ludzi dobrej woli o
pomoc ﬁnansową, która przyczyni się do odzyskania przez
nią utraconego zdrowia. Każda oﬁarowana przez Państwa
złotówka jest dla niej na wagę
złota.
Obecnie poszukujemy Fundacji, która zechciałaby utworzyć dla Pani Krystyny subkonto. Obecnie pieniądze można
wpłacać na konto założone tylko
i wyłącznie w celu zbiórki środków ﬁnansowych na wyjazd i
leczenie w Kolonii: 06 1020 4027
0000 1502 0745 7049, prowadzone w PKO BP Oddział 8 w Poznaniu, os. Czecha 73
Informacje dotyczące Pani
Krystyny znajdziecie Państwo
na stronie internetowej: www.
czasgoni.pl. Z Panią Krystyną
można się kontaktować drogą
elektroniczną lub telefoniczną
krystyna.krzeminska@orange.pl
tel. 501 263 937 (po godz. 18.00).
Za każdą okazaną pomoc z
całego serca dziękuję

C

aritas Archidiecezji Poznańskiej we współpracy
z Wydziałem Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Poznania oraz Katolickimi
Stowarzyszeniami Lekarzy,
Pielęgniarek i Farmaceutów
zorganizował 7 lutego w Centrum Caritas przy ul. Rynek
Wildecki 4a Białą Sobotę z
okazji obchodów Światowego
Dnia Chorego.
Porad lekarskich udzielali
specjaliści z zakresu między
innymi chorób wewnętrznych,
kardiologii, dermatologii, endokrynologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, hematologii, psychiatrii, alergologii.
Ponadto mieszkańcy Poznania mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań
między innumi ciśnienia tętniczego krwi oraz niektórych
badań laboratoryjnych (poziomu cukru we krwi, poziomu
cholesterolu we krwi, poziomu
trójglicerydów), mammograﬁi,
pomiaru PSA, nieinwazyjnego diagnozowania znamion
skórnych za pomocą wideodermoskopu oraz badań z
zakresu proﬁlaktyki chorób jelita grubego. Osobom chorym
na cukrzycę (po uprzednim
przedłożeniu zaświadczenia
lekarskiego) przekazano bezpłatne glukometry ﬁrmy Genexo. Podczas akcji można było
honorowo oddać krew.
Ponadto Caritas Archidiecezji Poznańskiej zorganizował
w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu 8 lutego
w niedzielę spotkanie przedstawicieli środowiska medycznego i społeczności chorych
pod hasłem „Otoczmy troską
życie”. Były prelekcje na temat
szacunku dla życia na różnych jego etapach, natomiast
w drugiej części przewidziano
uroczysty koncert Orkiestry
Kameralnej Lekarzy i Studentów Uniwersytetu Medycznego
przy Wielkopolskiej IzbieLekarskiej oraz Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

LIDIA BUKOWSKA

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU
RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI
WWW.RUCHLUDZIDOBREJWOLI.
REPUBLIKA.PL
E-MAIL: LIDIA.BUKOWSKA@INTERIA.EU

Pomiary ciśnienia krwi.
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ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Biała Sobota
w Centrum Caritas

Pomiary cukru, cholesterolu i trójgliceryny.
Wydawanie glukometrów.

FOT. (7X) MARCIN BAJEROWICZ

W oczekiwaniu na dermatologa.

Badania reumatologiczne.

Badania endokrynologiczne.
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BOLESŁAW BRYŃSKI
WARSZAWA

Twoje oczy

Coś z niczego

Ty pojawiasz się
zawsze wtedy
gdy biegnę śmiało
ku przepaści
by skoczyć w nią
i zlecieć w świst

wy/dowolne kolory • Wycinanka
• Sztuczna trawa/dowolny kolor.
Wykonanie: Zrobić dno koszyka
z opakowania po zużytym produkcie, np. serki trójkąty. Z kartonu wyciąć boki w formie korony.
Przykleić rączkę do koszyka.
Wyłożyć koszyczek sztucznym
siankiem. Udekorować według
własnych pomysłów.

stajesz na krawędzi
patrzysz na mnie
przez mgłę łez
i wzrokiem prosisz
– zaczekaj jeszcze
chwilę

II. STROIK
„GNIAZDKO”

Dla babci „C
i dziadka
D

nia 29 stycznia w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury we Lwówku spotkały
się osoby niepełnosprawne
ze swymi dziadkami z okazji
dnia Babci i Dziadka. W spotkaniu uczestniczyło prawie 80 osób. W zabawnych
konkurencjach uczestniczyły osoby niepełnosprawne,
dziadkowie i rodzice.
Był taniec z balonem i na
gazecie, jedzenie cytryny,
obieranie jabłka, picie napoju
przez słomkę oraz wspólna
zabawa przy muzyce. Tradycją jest już, że właśnie w dniu
Babci i Dziadka obchodzimy
18 urodziny osób niepełnosprawnych, które ukończyły
je w roku poprzednim. W tym
roku swoje urodziny w gronie najbliższych, rodziców,
dziadków oraz grona koleżanek i kolegów, obchodzili
Daniel, Natalia, Mieczysław i
Dariusz.
Wystąpiły grupy: młodsza
„Kwiatek” i starsza „Niezapominajka”. Przedstawienia
bardzo się podobały wzruszonym dziadkom i rodzicom.
Można było oglądać wystawę
trzynastu Szopek Bożonarodzeniowych, nadesłanych
na konkurs ogłoszony przez
Warsztat Terapii Zajęciowej w
Koninie. Były to szopki WTZ w
Koninie, PSOUU we Lwówku,
klas integracyjnych w Grońsku, ŚDS w Nowym Tomyślu
i ŚDS w Opalenicy. bł

(1)

oś z niczego”, to tytuł nowego cyklu poradniczego
”Filantropa Naszych Czasów”.
Wspólnie z Lechem Mroczkowskim, dla którego terapia
zajęciowa jest wielką pasją i
jednocześnie wykonywanym
zawodem, chcemy pokazać
naszym czytelnikom, jak ważnym elementem rehabilitacji,
zarówno tej ﬁzycznej jak i psychicznej, jest ta dziedzina.
Zgodnie z deﬁnicją terapia
zajęciowa jest bardzo istotną
dziedziną rehabilitacji. Pomaga
ona ludziom niepełnosprawnym
ﬁzycznie lub umysłowo lepiej
funkcjonować w środowisku,
aby jak najwięcej funkcji mogli
wykonywać samodzielnie. Pacjenci spotykają się zarówno
z problemami ﬁzycznymi, jak
i psychicznymi. Program zajęć
dostosowany jest do potrzeb
pacjentów, uczą się oni różnych
zachowań i czynności dnia codziennego albo przygotowujących do zawodu.
Terapia zajęciowa jest prowadzona w ośrodkach rehabilitacyjnych, oddziałach dziecięcych,
oddziałach udarowych, neurologicznych, dla poparzonych,
w domach dziennego pobytu,
domach pomocy społecznej, w
szkołach specjalnych, ośrodkach
dla narkomanów i alkoholików.
Kiedy robiłam wywiad z L.
Mroczkowskim,
zapytałam,
czy elementy terapii zajęciowej
mogą być wykorzystywane w
procesie codziennej rehabilitacji
domowej? Wielu, a w zasadzie
większość niepełnosprawnych
na co dzień przebywa w domach. Opiekują się nimi najbliżsi: rodzina, przyjaciele, znajomi. Czasami przyjdzie asystent
osoby niepełnosprawnej, jakiś

wolontariusz. Co wtedy robić?
Może właśnie wykorzystać
ten wspólnie spędzony czas,
a potem już samemu, lub przy
niewielkiej pomocy, zrobić coś
fajnego, coś z niczego, jak mówi
terapeuta. To też rehabilitacja, a
tej nigdy za wiele.
Zachwycamy się pracami niepełnosprawnych z warsztatów
terapii zajęciowej. Mówimy: jakie to ładne, oni to mają talent.
Nieprawda, my też go mamy,
trzeba tylko spróbować i dalej
pójdzie już łatwo.
Ponieważ za miesiąc Wielkanoc, podpowiemy naszym czytelnikom, jak samodzielnie wykonać kartki świąteczne i zrobić
stroik na wielkanocny stół. Na
pewno będzie ładniejszy niż ten
kupiony w sklepie, bo wykonany
samodzielnie.

STROIKI
WIELKANOCNE
I. Koszyk wielkanocny
Materiały: • Papier kartono-

Materiały: • Miękki drut • Fizelina • Sztuczne sianko. Wykonanie: Uformować z drutu
gniazdko. Szkielet gniazda
powlec ﬁzeliną. Uformowane i
powleczone ﬁzeliną gniazdko
ozdobić sztucznym siankiem i
udekorować według własnych
pomysłów.

III. LEŚNY STROIK
Materiały: • Stary pieniek lub
korzeń • Sztuczne sianko • Elementy dekoracyjne typu brokat,
lakier do drewna • Papier ścierny.
Wykonanie: Pieniek /korzeń/
oczyścić papierem ściernym z
wszelkich nalotów. Następnie
zabezpieczamy lakierem do
drewna i ozdabiamy brokatem.
Dekorujemy sztucznym siankiem według własnych pomysłów i ozdabiamy, np. pisankami,
baziami itp.
Myślimy, że nasze pomysły
wielkanocnych stroików pobudziły Waszą wyobraźnię i sami
stworzycie własne kompozycje.
Odkryjmy artystyczną część
naszej duszy. Naprawdę warto,
bo wiosna tuż, tuż, ale o tym za
miesiąc.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

– Ostatnio bardzo dużo
mówi się o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Pan, jako terapeuta
zajęciowy, osoba na co dzień
pracująca w tym środowisku i
z tymi ludźmi, może chyba powiedzieć na ten temat bardzo
dużo...
– Tak. Ja ten problem widzę
codziennie i między innymi jestem po to, żeby go rozwiązywać. Terapeutom zajęciowym
przypada szczególna rola w
procesie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Nieważne, czy pracujemy w
warsztatach terapii zajęciowej, ośrodku wychowawczym,
ośrodku dla upośledzonych
umysłowo, uzależnionych, czy
w domu dziecka albo domu pomocy społecznej. Tam wszędzie
są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy i naszego wsparcia. Właśnie wsparcia i pomocy,
a nie, zawsze to podkreślam,
litości. Nasza rola, jako terapeutów zajęciowych, a przede
wszystkim psychologów, to trochę takie czary mary, ale bardzo
prawdziwe – nauczyć drugą
osobę jak najbardziej normalnego funkcjonowania w życiu i
radzenia sobie w nim.
– Czy jest to możliwe?
– Cały czas próbujemy i często się to udaje. Wystarczy tylko
zajrzeć do statystyk. Wprawdzie bardzo powoli, ale rośnie
liczba pracujących niepełnosprawnych, tych z upośledzeniem umysłowym również.
To cieszy. Przecież to są tacy
sami ludzie jak my. Mają takie
same marzenia, pragnienia i
plany, jak ci zdrowi. Czasami są
może bardziej wrażliwi i więcej
albo nieco inaczej postrzegają.
Szkoda, że nasze państwo problemy rehabilitacji społecznej i
pracy niepełnosprawnych widzi tylko przy okazji tworzenia
jeszcze jednej ustawy, albo na
przykład przy okazji kolejnych
wyborów...
– Na szczęście są jeszcze
liczne organizacje pozarządowe i terapeuci zajęciowi, podobni do Pana, którzy swoją
pracę traktują, jak swego rodzaju misję...
– Ja bardzo lubię swoją pracę
i całkowicie się w niej realizuję.
Terapia zajęciowa, to naprawdę
świetna sprawa.
– A jak się to wszystko za-
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Być wrażliwym
Z LECHEM MROCZKOWSKIM – terapeutą zajęciowym osób niepełnosprawnych rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA

częło? Trudno mi uwierzyć, że
już „malutki Leszek”…
– No, może nie taki malutki,
ale mały, bo wszystko zaczęło
się od harcerstwa. Już wtedy
zdobywałem sprawności „dobry harcerz”, czy „dobry samarytanin”. Potem, jako słuchacz
Kadet Szkoły Chorążych w Poznaniu brałem udział, jako wolontariusz w różnych imprezach
dla niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Gdy po
skończeniu szkoły wojskowej w
1989 roku traﬁłem do jednostki
w rodzinnym Złocieńcu na Pojezierzu Drawskim, dyrektorem
w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym był mój kolega mgr
Tomasz Kucharski. W ośrodku
przebywały dzieci z rodzin popegerowskich oraz dzieci z rodzin patologicznych i dzieci z
upośledzeniem umysłowym. To
były wspaniałe dzieciaki i gdy
w 1996 roku przeprowadziłem
się z całą rodziną do Poznania,
nadal kontynuowałem współpracę z Tomkiem i „jego dziećmi”. Organizowaliśmy różnego
typu Imprezy, również te integracyjne. Zaprosiłem dzieciaki
do Poznania. Jako wolontariusz
starałem się czynnie uczestniczyć w ich życiu i w miarę
możliwości pomagać. Dzisiaj
staram się te wartości zaszczepiać w moich dzieciach.
– Z dobrym skutkiem..?
– Myślę, że tak. Na pewno są
bardzo wrażliwe, ale to życie
zweryﬁkuje, czy mi się udało...
– Wróćmy jednak do Pana.
Jak wolontariusz Lech Mrocz-

kowski został kwaliﬁkowanym terapeutą zajęciowym,
który teraz nie tylko pracuje
w tym zawodzie, ale również
dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem na wykładach i
zajęciach plastycznych z młodzieżą, która przygotowuje się
do pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego czy asystenta
osoby niepełnosprawnej?
– Ukończyłem kulturoznawstwo na UAM w Poznaniu oraz
terapię zajęciową w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w
Wałczu. Mogę się pochwalić,
że podczas studiów na UAM
byłem dwukrotnym stypendystą naukowym mojego kierunku. Przygotowanie teoretyczne
mam więc chyba dobre...?, a
praktyczne – uczymy się go
podczas pracy przez całe życie.
W tym roku chciałbym podjąć
studia podyplomowe z zakresu
oligofrenopedagogiki i napisać
książkę o tematyce terapii zajęciowej. Marzy mi się coś w rodzaju przewodnika lub poradnika w stylu „zrób to sam”, lub
„coś z niczego w warsztatach
terapii zajęciowej”.
– Czyli właściwy człowiek
na właściwym miejscu...
– To pani powiedziała. Ja
uważam, że robię to, co lubię i
umiem najlepiej, a że przy tym
pomagam komuś odnaleźć się
w życiu. To chyba normalne i na
tym powinna polegać właściwie
rozumiana rola terapeuty zajęciowego i rehabilitacja społeczna. Proszę nie zapominać, że
dobry terapeuta musi mieć nie
tylko wiedzę i przygotowanie

teoretyczne, bo wtedy jest co
najwyżej lepszym lub gorszym
rzemieślnikiem w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim
musi być bardzo wrażliwym
człowiekiem, otwartym na innych i cierpliwym. Musi umieć
słuchać ludzi, rozmawiać z nimi
i starać się ich rozumieć. Wiem,
że to nie jest łatwe i może dlatego tak ciągle brakuje dobrych
terapeutów (śmiech). Ja sam
nie wiem, czy jestem taki, ale
na pewno bardzo się staram, a
ocenę pozostawmy tym, z którymi pracuję.
– Możemy jeszcze powiedzieć, że kiedyś oceni nas historia...
– Sięga pani za daleko. Dla
mnie, jak zresztą dla każdego terapeuty, najważniejsza
jest satysfakcja i uśmiech na
twarzach naszych, brzydko to
brzmi, podopiecznych. Cieszymy się też, gdy znikają kolejne
bariery architektoniczne, bo
z mentalnymi przyjdzie nam
jeszcze pewnie długo powalczyć.
– „Filantrop” tę walkę prowadzi w każdym prawie numerze. Cieszymy się, gdy inni
też to dostrzegają. Wspólnie
łatwiej się walczy i szybciej
można coś zmienić. Myślę, że
o tym moglibyśmy rozmawiać
godzinami i nie raz jeszcze do
tego tematu będziemy wracali. Proszę jeszcze powiedzieć,
czego mogę życzyć Panu i innym terapeutom?
– W przyszłość patrzę perspektywicznie. Kilka lat już pracuję i myślę, że jeszcze trochę
przede mną. Wiem gdzie i w
jakiej rzeczywistości żyjemy.
Wiem też, że my terapeuci, musimy być ludźmi niezwykle kreatywnymi, tzn. musimy umieć
zrobić coś z niczego, bez większych nakładów ﬁnansowych.
Czasami jednak trochę tych
środków by się przydało. Poza
tym, jeśli praca sprawia nam
satysfakcję i możemy się w
niej realizować, to jest dobrze i
niech tak zostanie.
– Życzę więc tego i aby Panu
i Pana kolegom nigdy nie zabrakło wrażliwości i tej iskry
bożej, tak potrzebnej w każdym zawodzie, a w waszym
szczególnie.
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akiego widowiska jasełkowego w wykonaniu osób
niepełnosprawnych jeszcze nie
było. Był to bowiem prawdziwy
teatr, w którym muzyka, także
klasyczna, ta najbardziej podniosła i monumentalna, wraz z
kolędami, grą i tańcem niepełnosprawnych aktorów, strojami
i scenograﬁą – tworzyły jednorodną, artystyczną całość.
Oczywiście, najważniejsze i
centralne były w niej elementy
tradycyjnych jasełek: Maria z
Dzieciątkiem, Święty Józef, pastuszkowie, Trzej Królowie.
A wszystko to działo się na dużej i pięknej scenie Gimnazjum
nr 1 imienia Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie. Aktorami byli podopieczni Goślińskiego Stowarzyszenia Pomocy
Niepełnosprawnym i Fundacji
Pomoc Dzieciom Wiejskim w
Bliżycach, gmina Skoki. Obie
te organizacje współpracują od
kwietnia ubiegłego roku, dzięki
czemu osoby niepełnosprawne z
Murowanej Gośliny i okolic biorą udział we wspólnych warsztatach teatralnych w Jabłkowie
koło Skoków, wraz ze swymi
niepełnosprawnymi przyjaciółmi z tamtych stron.
Warsztaty prowadziła Mariola
Sochacka, instruktorka specjalizująca się w prowadzeniu teatru
osób niepełnosprawnych i Mag-

Teatr osób niepełnosprawnych

Jedność słowa,
muzyki, aktorstwa
dalena Błażejewska, nauczycielka i terapeutka. Swymi działaniami teatralnymi udowadniają,
że nawet osoby z głębszym upośledzeniem umysłowym mogą
odnaleźć swoje ważne role w interesujących przedstawieniach.
Dzięki warsztatom teatralnym w
Jabłkowie powstały już trzy inne
teatralne spektakle, równie interesujące jak omawiane jasełka i
utrzymane w podobnej poetyce.
Fundacja Pomocy Dzieciom
Wiejskim w Bliżycach, utworzona przez nieżyjącego już
prezesa Wojciecha Dudka, zajmuje się nie tylko terapią przez
sztukę, prowadząc wspomniane
warsztaty w Jabłkowie. Działa
niezwykle prężnie na rzecz wielu szkół wiejskich w gminie Skoki, pomagając w ich remontach,
organizując kolonie dla dzieci i
turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych. mb
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ztuka to indywidualne widzenia świata, indywidualne
rozumienie go, próba odpowiedzi na nurtujące twórcę pytania.
Sztuka wzbogaca człowieka.
Miałam okazję przekonać się o
tym podczas rozmowy z malarką i poetką Mariolą Wower.
Pani Mariola urodziła się w
Strykowie, gdzie mieszkała do
ukończenia szkoły podstawowej. Później wraz z rodziną
przeprowadziła się do Stęszewa
i tu mieszka do dziś. W latach
1999 – 2006 na łamach „Filantropa” opublikowała w odcinkach
swoją autobiograﬁę. Od kilkunastu lat jest artystką malującą
ustami.
W 1992 roku uległa wypadkowi samochodowemu, który
spowodował między innymi
znaczny niedowład rąk. Po pobycie w szpitalu pani Mariola
wyjechała na turnus do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspinu” w Wągrowcu.
Od artysty plastyka Andrzeja
Grzelachowskiego Agi, opiekuna niepełnosprawnych twórców,
dowiedziała się o możliwości
uczestnictwa w prowadzonych
przez niego turnusach artystycznych w tymże ośrodku. Wiosną
1995 roku pojechała tam po raz
pierwszy. Potrzebę malowania
odkryła w sobie jeszcze przed
wypadkiem.
– Wszystko zaczęło się od
tego, że pokazywałam córce,
jak namalować drzewo – opowiada pani Mariola. – Na kartce
papieru czegoś mi brakowało,
więc domalowałam pejzaż i w
ten sposób rozpoczęła się moja
przygoda z malowaniem.
Od tamtego momentu malowała farbami plakatowymi. Na
turnusie artystycznym nauczyła
się malować farbami olejnymi,
Aga pokazał jej, jak to się robi.
– Wciągnęło mnie to tak bardzo, że przez cały pobyt malowałam – mówi. – Czas niezwykle szybko mijał.
Na jednym z turnusów miała
okazję recytować wiersze swoich dwóch koleżanek. Czytana
przez nią poezja bardzo spodobała się publiczności i to skłoniło
panią Mariolę do nadania swojej
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Myśli
pędzlem pisane

Mariola Wower z córkami Asią (z prawej) i Lilką.
pierwszej wystawie tytułu „Moje
wiersze pędzlem pisane”. Odbyła się ona w 1997 roku w Domu
Kultury w Stęszewie. Potem były
wystawy w Palmiarni i na Targach Poznańskich, Luboniu, Murowanej Goślinie i wiele innych.
Pani Mariola jest stypendystką światowego Stowarzyszenia
Artystów Malujących Ustami i
Nogami, którego polski oddział
mieści się w Katowicach pod
nazwą AMUN. Od Agi dowiedziała się, że do AMUN można
wysyłać obrazy na wystawy
grupowe. Stowarzyszenie raz w
roku organizuje wyjazdy, na których można prezentować swoje
prace. Dokonywana jest także
na bieżąco ocena postępów artystycznych.
AMUN daje możliwość reali-

Domowa galeria obrazów pani Marioli.

zowania się niepełnosprawnym
artystom. Nie jest istotne, czy
trzymają ołówek lub pędzel w
zaciśniętych ustach lub też palcami stopy. Każdy z tych sposobów wymaga jedynie treningu,
czasu i cierpliwości. Jest to pasja dająca poczucie spełnienia
twórcom, pasja dostarczająca
również estetycznych wrażeń
odbiorcom.
Mariola Wower lubi, malując,
pokonywać jakieś artystyczne
trudności. Tematyką jej prac są
najczęściej kwiaty, zwierzęta,
portrety, pejzaże, ﬁgury geometryczne. Kilka lat temu namalowała obraz symbolizujący wejście Polski do Unii Europejskiej.
Nie boi się nowych wyzwań i
zawsze z entuzjazmem je podejmuje. Maluje na płótnie.
Malarkę pociąga również
twórczość literacka i poetycka.
Napisała sporo wierszy lirycznych i rymowanych baśni dla
dzieci. Tematykę wierszy łączyła
niekiedy z tematyką swoich obrazów. Przykładem jest wiersz
„Ku marzeniom”, opisujący osobę zaplątaną w zawiłościach
losu i obraz, który przedstawia
człowieka omotanego wstęgami
własnej niemocy i bezsilności.
Pani Mariola napisała też
wspomnienia z własnego życia
głównie po wypadku. Literacką

inspiracją tych zapisków była
przeczytana podczas pobytu w
sanatorium autobiograﬁa sparaliżowanej Joni Aereckson Tedda,
twórczyni znanego, światowego
ruchu pomocy niepełnosprawnym „Koła dla Świata”, która
dzielnie walczyła o realizację
własnych dążeń i marzeń.
– Szczególnie w pamięci
utkwiło mi jedno zdanie w tej
publikacji: „Bóg zamykając przed
nami drzwi zostawia uchylone
okno” – mówi malarka.
Uświadomiła sobie, że niezależnie od tego, jak bardzo dotkliwa okazała się przeszłość,
trzeba odważnie zmierzyć się z
przyszłością. Zawsze trzeba wierzyć w lepsze jutro. Nawet kiedy
mamy wrażenie, że wszystko
stracone, trzeba walczyć.
Moja rozmówczyni wygrała
potyczkę z losem. Nieoceniona okazała się pomoc rodziny,
szczególnie córek, wspierających panią Mariolę w czynnościach, których samodzielne wykonywanie sprawia trudność.
Miłość bliskich daje siłę do życia i tworzenia.
W ciepłym, rodzinnym domu
w Stęszewie posiada galerię własnych dzieł. Budzi ona ogromne
zainteresowanie wszystkich odwiedzających panią Mariolę i jej
rodzinę. Maluje także obrazy na
zamówienia, w zależności od
potrzeb i oczekiwań odbiorców.
– Aby efekt malowanego obrazu był wyraźniejszy, często
nakładam dwie lub trzy warstwy
farby – wyjaśnia artystka.
Swoją autobiograﬁę zamierza
opublikować w książce, którą
proponuje zatytułować „Dwie
sekundy”. Chodzi o dwie różne
sekundy, które dwa razy całkowicie odmieniły jej życie. Pierwsza
sekunda to moment wypadku.
A druga – to przebłysk świadomości, gdy rozpoczęła naukę
malowania farbami olejnymi, że
oto teraz otwiera się przed nią
nowa droga artystycznego rozwoju. Droga pracy i nowej wiary
w siebie. Pierwsza sekunda rozpoczyna książkę, a druga zamyka. Czas pomiędzy nimi to treść
całej książki: codzienność pani
Marioli w szpitalach, powrót do
rodziny i dojrzewanie do nowego życia.

KAROLINA KASPRZAK
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DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Nie ufać, nie mówić,
nie odczuwać
A

lkoholizm jest jedną z najbardziej
destrukcyjnych
chorób, jakie dotykają nasze
społeczeństwo. Uzależnienie
od alkoholu to stan psychiczny i ﬁzyczny odznaczający się
zmianami w zachowaniu oraz
innymi następstwami, szczególnie przymusem ciągłego lub
okresowego używania alkoholu po to, by doświadczyć psychicznych efektów jego działania i uniknąć nieprzyjemnych
dolegliwości wynikających z
jego braku.
Podstawową cechą uzależnienia alkoholowego jest zaprzeczanie czyli niedopuszczanie do
świadomości faktu istnienia problemu. Osoba uzależniona uważa, że wszystko jest w porządku
i nie jest jej potrzebna żadna interwencja ze strony specjalistów.
Mechanizm wypierania jest tak
silny, że nawet najbliżsi członkowie rodziny nie potraﬁą zmienić
toku myślenia osoby chorej.
Nadużywanie alkoholu prowadzi do zaburzeń w sferze
emocjonalnej i funkcjonowaniu
społecznym. Odzwierciedla się
to w zaniedbywaniu obowiązków zawodowych i rodzinnych.
Człowiek pijący alkohol w sposób
szkodliwy dostarcza wszystkim
innym problemów życiowych,
co sprawia, że cała rodzina boryka się z szeroko rozumianym
problemem alkoholowym.
Ta niezwykle trudna sytuacja
w rodzinie szczególnie dotyka
dzieci.
Każdemu dziecku potrzebny
jest życiowy drogowskaz lub
mapa, która pozwoli się zorientować w otaczającym świecie,
podpowie, jaka droga jest dobra,
a jaka zła, które postępowanie
spotka się z nagrodą, a które z
karą.
Tą mapą są rodzice ukazujący
dziecku najważniejsze wartości.
W rodzinie z problemem alkoholowym dziecko bardzo łatwo
traci orientację w posługiwaniu
się tym drogowskazem, gdyż doświadcza totalnego zagubienia i
chaosu. Nie rozumie dlaczego
jednego dnia mama i tata się
kłócą, a drugiego dnia się przytulają. Wydaje mu się, że na nic
nie ma wpływu. Aby przetrwać
uczy się trzech rzeczy: nie ufać,
nie mówić i nie odczuwać.

Nie ufać, bo zawiedzione nadzieje i niedotrzymane obietnice sprawiają zbyt duży ból. Nie
mówić ponieważ w domu nie
wolno mówić źle o mamie i tacie, o tym, co smuci i złości. Nie
można też poskarżyć się obcym, poprosić kogoś o pomoc,
bo to ogromny wstyd. Dziecko
uczy się nie odczuwać emocji,
by nie zranić swoimi negatywnymi odczuciami któregoś z
rodziców i w konsekwencji nie
stracić ich miłości.
Atmosfera środowiska alkoholowego jest wybitnie
nerwicogenna, związane z
nią nieporozumienia i awantury naruszają równowagę
emocjonalną domowników,
zwłaszcza dzieci, które, pozbawione poczucia bezpieczeństwa, doznają nieustannie
lęku i napięcia. Są zmuszane
ukrywać rodzinną tajemnicę
jak największy skarb, zaprzeczając własnym emocjom. W
reakcji na chorobę alkoholową
najmłodsi członkowie rodziny
nieświadomie spełniają role
pozwalające
neutralizować
skutki zachowań alkoholowych i sprawiają, że rodzina
nadal funkcjonuje.
Role pełnione przez dzieci
alkoholików:
Bohater rodzinny – to najczęściej najstarsze dziecko,
które jest osobą pełną wyrzeczeń i poświęceń dla rodziny.
Rezygnuje z ważnych, osobistych celów życiowych, by godzić rodziców, wspierać młodsze rodzeństwo. Ma bardzo
małą świadomość własnych
potrzeb i nie potraﬁ dbać w
zdrowy sposób o siebie.
Wspomagacz – dziecko
najbliższe wzorowi współuzależnienia. Jego głównym zadaniem jest ochrona alkoholika
przed przykrymi skutkami picia.
Picie alkoholika angażuje
wiele jego energii.
Kozioł oﬁarny – jest to dziecko najbardziej narażone na
obwinianie za alkoholizm rodzica i odpowiadające na to
niepokornym buntem, prowadzącym w stronę marginesu
społecznego. Często bywa odbiorcą agresji alkoholowej oraz

upokorzeń. Poszukuje aprobaty i
oparcia w grupach rówieśniczych,
nastawionych antyspołecznie.
Maskotka – dziecko rozładowujące napięcie spowodowane
konﬂiktową atmosferą w domu.
Poczuciem humoru potraﬁ rozweselić awanturującego się ojca
lub matkę. Postawa obronna,
jaką dziecko przyjmuje, sprawia,
że odłącza się od uczuć smutku i
cierpienia.
Zagubione dziecko – to dziecko zamknięte, uciekające w świat
fantazji, w którym w ogóle go nie
widać. Trudność kontaktowania
się z realnością i ból towarzyszący
temu, mogą wyzwolić różne sposoby odrywania się od rzeczywistości. Dziecko pełniące tę rolę jest
najbardziej podatne na zależność
od alkoholu lub narkotyków.
Dzieci alkoholików pełniące
takie role przejawiają je także w
dorosłym życiu, co jest powodem
braku umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych
sytuacjach życiowych. Proces socjalizacji w rodzinie alkoholowej
przebiega bardzo destrukcyjnie i
wywołuje poważne skutki dla późniejszego rozwoju emocjonalnego
dziecka, dlatego niezwykle ważna
jest wczesna interwencja i terapia
współuzależnienia. Członkowie
rodziny, w której bliska osoba
lub osoby nadużywają alkoholu,
mogą skorzystać z pomocy terapeutycznej w grupach:
Al-Anon – grupa wsparcia dla
osób będących w bliskim związku
z uzależnionym, cierpiących z powodu jego picia.
Al-Aten – grupa wsparcia dla
dzieci i młodzieży doświadczającej przykrych konsekwencji ze
strony pijącego członka rodziny.
DDA – grupa wsparcia przeznaczona dla dorosłych dzieci alkoholików, które mogą nawzajem
dzielić się własnymi doświadczeniami.
Odpowiednio prowadzona terapia i rehabilitacja współuzależnienia alkoholowego przywraca dzieciom i rodzinom szansę powrotu
do normalnego życia.

KAROLINA KASPRZAK

Śpiewa Tomasz Pawłowski.

M

ieszkańców
powiatu
obornickiego, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji pomocowych,
organizacji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, gości z Poznania,
zgromadziła 30 stycznia w
sali Rogozińskiego Centrum
Kultury szczególna i niepowtarzalna uroczystość. Było
to przekazanie powiatowi
obornickiemu – na ręce starosty Gustawa Wańkowicza
– nagrody „Powiat przyjazny
niepełnosprawnym”, przyznanej przez Kapitułę Orderu Radości.
Kapituła działa na terenie
całego kraju, a jej celem jest
dostrzeganie,
honorowanie i promocja inicjatyw o
szczególnym znaczeniu humanitarnym, zwłaszcza na
rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez
ludzi o wielkim sercu, często
bezimiennych, w małych ojczyznach, niewielkich miejscowościach, także wsiach.
Nagroda „Powiat przyjazny
niepełnosprawnym” przyznawana jest raz do roku i ma
charakter symboliczny, a towarzyszy jej piękna pamiątka w postaci statuetki orła.
Członkami Kapituły są między innymi: Adam Sandauer
– prezes Stowarzyszenia Praw
Pacjenta „Primum non nocere”
w Warszawie, parlamentarzyści Krystyna Łybacka i Arkady
Fiedler, Alicja Resich-Modlińska, Janusz Schuman – prezes
spółki ENEA oraz wiele innych, znanych postaci.
To właśnie zacne grono
uznało, że w tym roku nagrodę Kapituły otrzyma powiat obornicki, znany z wielu
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NAGRODA KAPITUŁY ORDERU RADOŚCI DLA OBORNIK

wzięcia. Doﬁnansował m.in.
zakup urządzeń lektorskich
dla osób niewidomych w
obornickiej bibliotece, dzięki
czemu z obornickiego księgozbioru będą mogli korzystać niewidomi zapewne nie
tylko z powiatu obornickiego.
Mówił o tym niewidomy radny Rady Miejskiej Obornik
Marek Lemański. Podobnych

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Powiat przyjazny
niepełnosprawnym

13

Przemawia Marek Lemański.

Z prawej Irena Wojewódzka-Kucz, prezes Stowarzyszenia
„Rehabilitacja” w Wągrowcu, z lewej starosta Gustaw Wańkowicz.

Ryszard Pomin (z prawej) wręcza Gustawowi Wańkowiczowi
statuetkę orła, towarzyszącą nagrodzie
„Powiat przyjazny niepełnosprawnym”.

wzorowych działań na rzecz
osób niepełnosprawnych, z
licznych inicjatyw ich samych
oraz ich przyjaciół, a wśród
nich przewodzi niewątpliwie sam starosta obornicki
Gustaw Wańkowicz. Chętnie
wspiera działania wielu organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmuje swoim patronatem ich inicjatywy
i doﬁnansowuje ich przedsię-

Tańczy i śpiewa zespół WTZ w Wiardunkach.

wypowiedzi, podziękowań,
kwiatów było bardzo wiele, a
nagrodę wręczył członek Kapituły, radny Powiatu Poznańskiego Ryszard Pomin.
Na koniec o czymś, od
czego należałoby zacząć,
mianowicie o wspaniałym
koncercie, który poprzedził
uroczystość przekazania nagrody „Powiat przyjazny niepełnosprawnym”. Wykonawcą był interesujący wokalista
Tomasz Pawłowski, również
członek Kapituły, autor płyty
„Mondie Liefe”, który wystąpił
z zespołem: pianistą i kompozytorem, profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu
Arnoldem Dąbrowskim – fortepian, Przemysławem Skalcem – klarnet i gitara basowa,
Marcinem Makiem – perkusja
i Tomaszem Szmitem – gitara
solowa. Tomasz Pawłowski
prowadził całą uroczystość.
A zakończył ją wzruszający
występ zespołu wokalno-tanecznego
uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wiardunkach, gmina Ryczywół oraz popisy wokalno-taneczne uczniów z Zespołu
Szkół w Kowanówku. mb
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W

ośrodku dziennego pobytu dla cierpiących na
chorobę Alzheimera co tydzień odbywa się koncert lub
jasełka przygotowane przez
dzieci z różnych szkół.
– Proszę tak pomyśleć o tym
występie, jakby to była widownia w zwyczajnym domu starości. Nasi podopieczni są może
troszkę bardziej ekspresyjni.
Tak wygląda pierwsza rozmowa, kiedy dzwoni do nas szkoła
chętna, by dać występ. Muszę
delikatnie uprzedzić, bo przychodzą do nas niekiedy małe
dzieci.
Podopieczni bardzo się cieszą,
choć rozumienie całej sytuacji
jest dla nich w większości pozawerbalne. Występ, koncert, to
słowa abstrakcyjne – niezrozumiałe. Wszyscy siadają w dużej
sali, nastrój jest pogodny. Kiedy

M

oja serdeczna przyjaciółka Ula prowadzi własną
szkółkę jeździecką. Mieści
się ona przy ulicy Zakładowej w Łodzi. Jestem jednym
z jej uczniów i bez wahania
wszystkim powiem, że wiedza przekazywana przez Ulę
zostaje w nas na zawsze.
Konie są cudowne. W opiece
nad nimi pomaga Uli jej brat
Jacek. Dla każdego, kto choć
troszeczkę kocha konie, to ta
szkółka jest najlepsza nie tylko do tego, aby pogłębić swe
uczucie. Przede wszystkim jest
ona szkołą życia. Gdy widzę, ile
Ulcia ma pracy, a wiem dobrze,
że nie jest lekka, to zastanawia
mnie, skąd tak drobna osóbka
ma tyle siły?
Nie tak łatwo wyprzątnąć
pięć boksów, a każdy o powierzchni dziewięciu metrów
kwadratowych. Do tego dochodzi padok, czyli plac do nauki jazdy. Ula w swojej szkółce,
którą sama ranczem, ma pod
opieką cztery dorodne klacze

MARZEC 2009

Odwiedzić chorych
są piosenki biesiadne – śpiewa
cała sala. – Zabawne było, kiedy
podczas recytacji jedna z pań co
jakiś czas włączała się ze stwierdzeniem „no właśnie” - traktując
dziewczynkę mówiącą fraszki
Kochanowskiego, jakby była jej
rozmówczynią.
W styczniu w repertuarze
są jasełka. Kolędy – tak jak
piosenki biesiadne – śpiewają wszyscy. Słowa tych bożonarodzeniowych piosenek
są zakodowane w pamięci
chorych. Oni nie pamiętają,
że przed chwilą jedli bułkę na
śniadanie, ale znają po trzy
– cztery zwrotki „Gdy śliczna
Panna”.

Po występie jest pora na poczęstunek. Siadamy przy cukierkach i ciastkach i rozmawiamy. Opowiadamy, na czym
polega choroba Alzheimera,
jak można pomóc. Tłumaczymy, jaką opieką otaczamy
osoby chore. Uczniowie, którzy
do nas przychodzą, mogą zapoznać się z tym problemem i
jako osoby pełnoletnie wrócić
do nas i zostać wolontariuszami. Również w swoich rodzinnych sytuacjach – kiedy babcia
lub dziadek zapomina – wiedzą, że na Zagórzu można
uzyskać pomoc i informacje.
Wszystko zaczęło się od projektu „Pomagasz więc Jestem”.
Zaprosiliśmy szkoły dzięki pomocy Wydziału Oświaty. Zadziałało.
Od października odwiedzili
nas z występami:
Liceum nr 9 – kwartet z
programem pieśni patriotycznych (pełne wzruszenie!),
gimnazjum 54 – koncert grupy „Akord”, gimnazjum nr 1 z
Lubonia przyjechało z piosenkami Agnieszki Osieckiej, na
występ dzieci z całej szkoły
zaprosiła nas po sąsiedzku
Szkoła Katedralna, młodzież
z Gimnazjum nr 57 recytowała wiersze i śpiewała kolędy.
Przyjechali z kartkami dla naszych podopiecznych, czym

wywołali bardzo sympatyczne reakcje. „Iskierki” – zespół
działający prze paraﬁi pw. Św.
Jadwigi Śląskiej na os. Kwiatowym – uroczo prezentowały
się w kolorowych albach (nazwa zespołu idealnie dopasowana do wykonawców!).
Szkoła podstawowa nr 34
przyjechała z pełną jasełkową
scenograﬁą. Nie spodziewaliśmy się aż takiego fantastycznego odzewu! To są bardzo
miłe spotkania.
Zapraszamy szkoły, zespoły
muzyczne, wszystkich chętnych, by podzielili się swoim
talentem. Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Zagórze 7/9 w Poznaniu. www.alzheimer-poznan.
pl

AGNIESZKA JANKIEWICZ

Ranczo Uli
i konika. Obecnie do tej gromadki doszła jeszcze dwójka
kucyków, więc mamy już siedem koników.
Niestety, od pewnego czasu
leczenie ludzi nie tylko niepełnosprawnych ruchowo, ale i
mających, ale i mających duże
problemy na tle emocjonalnym,
stanęło pod znakiem zapytania. Okazało się bowiem, że
Ula ze swym ranczem musi się
przeprowadzić. Wiadomo, że
na przeprowadzkę nawet o kilometr trzeba ogromnej sumy
pieniędzy.
Dlatego proszę ludzi dobrej
woli o wsparcie dla naszego ranczo na konto Urszuli Drozdowskiej: Bank PKO S.A., VI Oddział
w Łodzi nr. 27-1240-3031-1111-0000-3432-6701.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI

Łódź

Ja na Karafci w siodle.
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KSIĄŻKA
AGNIESZKA KOTEJA

Rok 1981
Rok stanu wojennego
i niepełnosprawnych.
Po inkluzje nie trzeba
wędrować po łąkach.
Kim byś był
bez Heine-Medina,
któż wie…
Będąc dzieckiem
myślałam,
że prawdziwy
mężczyzna
winien chodzić krzywo
jak Ty. Może jest też
Heine-Medina nieba,
a Pan Bóg
jak dziecko uwierzył,
że właśnie tak jest
najpiękniej.

List zamknięty w butelce

J

an Koteja (1932-2004) był
absolwentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
profesorem
zoologi Akademii Rolniczej w
Krakowie. Był aktywnym działaczem „Solidarności”. I był
autorem ponad 100 publikacji
naukowych i 600 tekstów przeglądowych, popularno-naukowych i publicystycznych.
Jego książka „1981 Rok Niepełnosprawnych” jest zbiorem
reﬂeksji i wspomnień, które nie-

pełnosprawny autor pisał, aby
przekazać innym, jak ta grupa
„wybranych”, czyli niepełnosprawnych, na co dzień „walczy” o godne życie, a właściwie
„przeżycie”.
Piętno bycia niepełnosprawnym może dotknąć każdego i
w każdym wieku. Autora „1981
Rok Niepełnosprawnych” dotknęło to już w dzieciństwie.
Trudno być niepełnosprawnym
uczniem, studentem, a potem
dobrym pracownikiem, ojcem czwórki dzieci, a na końcu dziadkiem. Janowi Kotei to
wszystko się udało. Jego wspomnienia – reﬂeksje są więc tym
bardziej cenne. Autor ani przez
moment nie użala się nad sobą
i swoim losem. Wręcz przeciwnie cały czas stara się odpowiedzieć na pytanie, co fakt
niepełnosprawności znaczy i
jak naznacza ludzkie życie? Czy
„zło” może być przetworzone w
dobro? Jak postrzegają nas inni
i czy będąc niepełnosprawnym
sami możemy, i jak, to zmienić?
Kiedy czytałam „1981 Rok
Niepełnosprawnych”, cały czas
towarzyszył mi wielki optymizm, a wnioski, które same

się nasuwają po takiej lekturze,
też są nim przepełnione. Dla
Jana Kotei nie liczy się niepełnosprawność, a człowiek. Człowiek
ze swoimi radościami i smutkami. Człowiek, który nauczył się
doceniać swoją niepełnosprawność, przyjmować ją jako dar,
z którego można czerpać dla
dobra innych. Jak powiedziała w
swoim liście do Jana Kotei Janina Ochojska, „Wszyscy jesteśmy
czymś obdarowani, nie zawsze
jest to dar łatwy. Ale być może
tym cenniejszy”.
Natomiast Leszek A. Moczulski w liście do Agnieszki Kotei – córki Jana Kotei i autorki
wierszy, które kończą „1981 Rok
Niepełnosprawnych” stwierdza
„Z tekstem Państwa Taty to jest
trochę tak jak z listem zamkniętym w butelce i wrzuconym do
morza z wiarą, że list ten dotrze
do ludzi, którym wiadomości listu są niezbędna do życia. I do
myślenia i do serca”.
Życzę więc sobie i całemu
środowisku niepełnoprawnych,
aby ten „list” dotarł do ludzi i aby
takich książek – „listów” było jak
najwięcej.

EWELINA WĘGLEWSKA

Nieświadomość kształtuje byt
K

iedy człowiek jest zdrowy?
Gdy nie wie, że ma płuca,
serce, krzyże, wątrobę… O
tym, że ma serce, dowiaduje
się dopiero wtedy, gdy zaczyna ono nawalać. Kiedy człowiek jest pełnosprawny?
Gdy przeskakuje rów, nie
wiedząc o tym. Kiedy się zastanawia, jak przebyć rów, to
znaczy, że z jego sprawnością
jest coś nie w porządku. Gdyby
rowy i mury nie przegradzały drogi, po której kroczymy,
nie zastanawialibyśmy się,
jak je przekroczyć, nie byłoby
też wątpliwości co do naszej
sprawności.
Tak więc na problem sprawności składa się obiektywny,
mierzalny świat zewnętrzny;
obiektywna, mierzalna sprawność i spinająca te dwa elementy klamra psychologiczna
oraz te dziedziny, które z nią
się łączą.

Myślę, że możemy sobie podarować te ﬁlozoﬁe i ideologie,
które rozpatrują sprawność
człowieka z punktu widzenia
czystości rasy, zdolności reprodukcyjnych, przydatności
bojowej czy produkcyjnej (wiek
produkcyjny – modne ostatnio
wyrażenie). Tam, gdzie człowiek „służy do czegoś”, problem
niepełnosprawności jest prosty:
niepełnosprawnych należy zlikwidować.
Jeśli człowieka stawiamy w
centrum, wtedy sprawność i
wszystkie inne sprawy stają
się służebne wobec człowieka. Ściśle mówiąc, wszystko
może – ma! – służyć szeroko
pojętemu szczęściu człowieka.
Do szczęścia zaś nie jest potrzebna obiektywna, mierzalna
sprawność, ale subiektywne poczucie własnej sprawności. Dla
realizacji tej idei można i trzeba zmieniać obiektywny świat,
na który w poważnej mierze

składa się również społeczna
mentalność i kultura duchowa, zwiększać obiektywnie
sprawność
niepełnosprawnych, ale i likwidować takie
zjawiska, jakie wywołują,
względnie potęgują, poczucie
niepełnosprawności.
Wszelkie działania na rzecz
ludzi, którym poświęcony jest
Międzynarodowy Rok 1981,
powinny być podporządkowane zasadzie, lub założeniu,
że „nieświadomość kształtuje
byt”. Innymi słowy: wszystko
to dobrze służy człowiekowi
niepełnosprawnemu (a każdy
z nas jest w jakiejś dziedzinie
mało sprawny), jego szczęśliwemu bytowaniu na tym świecie, co prowadzi do nieświadomości, albo braku poczucia
własnej niepełnosprawności.
Tworzenie Spółdzielni Inwalidów, Związku Niewidomych, proklamowanie Dnia
czy Roku Niepełnosprawnych

nie prowadzi do celu, który
instytucje czy imprezy te zakładają.
Mocny związek inwalidów
„broniący interesów swoich
członków” eksponuje niepełnosprawność tych ludzi, pogłębia
podział społeczny. Tymczasem
chodzi o integrację społeczną
sprawnych i niesprawnych,
chodzi o to, by niesprawni byli
szczęśliwi wśród sprawnych, a
nie w swoim getcie.
Niby to wszystko takie oczywiste, w życiu jednak są silniejsze tendencje dezintegracyjne
i separatystyczne. Znacznie
łatwiej „przekonać” ludzi, że są
lepsi, ważniejsi czy pokrzywdzeni, że powinni się wobec
tego zamknąć we własnym
kręgu i odizolować od innych.
Chińskie mury są, i pewnie na
zawsze pozostaną, najtrwalszymi budowlami na tej ziemi.

JAN KOTEJA
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Scena – ryzyko
niespodzianek
Z AGNIESZKĄ REJTCZAK rozmawia TOMASZ SZWAŁEK
– Jak Pani traﬁła do Fundacji Anny Dymnej? Dzięki własnym chęciom czy ktoś Pani
pomógł?
– Do Fundacji traﬁłam w zeszłym roku. Zgłosiłam się na
Festiwal Zaczarowanej Piosenki
im. Marka Grechuty. Celem tego
projektu jest promowanie utalentowanych muzycznie osób
niepełnosprawnych. Była to dla
mnie szansa pokazania się.
– Zaciekawiła mnie próba,
przez którą Pani musiała przejść
podczas półﬁnału, kiedy to zamilkł podkład muzyczny.
– Dla mnie to była przygoda
i zarazem nauczka. Po tym wydarzeniu nauczyłam się podchodzić do wszystkiego profesjonalnie. Postanowiłam więcej
nagrywać, ćwiczyć, aby takie
rodzaju „wpadki” nie zdarzały
się, i wiedzieć, jak wówczas się
zachować. Trema i występowanie na wielkiej scenie niesie ze
sobą ryzyko niespodzianek tych
miłych, i tych złych.

– Jaki jest Pani ulubiony artysta? Za co Pani ceni tę osobę?
– Bardzo cenię twórczość Edyty Geppert. Uwielbiam jej piękny
śpiew i wspaniałą barwę głosu.
Urzeka mnie liryczny styl jej piosenek. W jakiś sposób wywiera
on wpływ na moje życie i moją
twórczość.
– Co kieruje Panią przy wyborze piosenek, utworów? Robi to
Pani dla siebie czy dla innych?
– Piosenki wybieram przede
wszystkim dla siebie. Więc te,
które poruszają mnie emocjonalnie. Oczywiście, wszystko,
co robię, ma związek z odbiorcami. Mam nadzieję, że poprzez
swój śpiew łączę się, chociaż na
chwilę, ze słuchaczami.
– Jakie jest Pani największe
marzenie?
– Moje marzenie związane
jest ściśle właśnie z muzyką.
Chciałabym ciągłego rozwoju w
tej dziedzinie. Wierzę, że marzenia się spełniają.
– Mieszka pani w Siedlcach

czyli daleko od Poznania. Aby
wystąpić z mini recitalem w
Schronie Kultury „Europa”, musiała pani pokonać wiele trudów.
– Gdyby nie pomoc mojej
mamy, zapewne byłoby to niemożliwe. To jej w dużej mierze
zawdzięczam że tu jestem. Dla
mnie możliwość występowania
dla publiczności jest lepszą częścią naszego życia.
– W jednej z rozmów na temat festiwalu Zaczarowanej
Piosenki Elżbieta Zapendowska powiedziała: „Słyszałam
tu wiele utalentowanych osób.
Ale Polska to dziwny kraj, tu
nie wybiłby się nawet Stevie
Wonder. Nie słyszałem, by w
świecie muzyki zaistniała u nas
jakaś osoba niepełnosprawna,
nie wyłączając instrumentalistów. Myślę sobie, że sprawimy
wreszcie, by któraś z osób tutaj
występujących pojawiła się na
profesjonalnej estradzie. Życzę
Pani wielu sukcesów.

R

odzi się już tradycja wśród
sympatyków
projektu
„Mimo Wszystko w Przystani”,
aby w ostatnią sobotę miesiąca spędzać wieczór w gronie
znajomych w Schronie Kultury
„Europa” w Poznaniu. 31 stycznia odbył się szósty już koncert
z tego cyklu, zatytułowany „Jak
karnawał to karnawał”. A skoro karnawał, to przez cały czas
górowały prawdziwie karnawałowe rytmy.
Koncert rozpoczęła reprezentująca Fundację Anny Dymnej
„Mimo Wszystko” – Agnieszka
Rejtczak. Swój półgodzinny
recital piosenkarka wypełniła
brawurowo wykonanymi przebojami znanych wykonawców,
ukazując skalę swoich wokalnych możliwości. Były zatem
piosenki z repertuaru Hanny
Banaszak, Anny Jantar i Ireny
Santor. Właśnie ﬁnałowa piosenka występu Agnieszki – „Powrócisz tu ” chyba najbardziej
wzruszyła poznańską publiczność. Wszyscy byli zgodni, że
kiedyś Agnieszka, podobnie jak
pozostali zaczarowani artyści,
na pewno powróci do Poznania,
do, jak sama stwierdziła, niesamowitego miejsca, którym okazał się dla niej Schron Kultury
„Europa”.

Muzyka moje życie
Z DARIUSZEM TABISIEM rozmawia TOMASZ SZWAŁEK
– Gratuluję sukcesu w IV
Finale Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Rodzaj muzyki, który
uprawiasz, to stary, dobry
polski blues oraz rock.
– Na razie wykonuję covery. Jeszcze nie mam swoich
tekstów ani muzyki. Każdy
w końcu został stworzony
do czegoś innego. Jeden do
pisania, drugi do komponowania, inny do śpiewania.
Ja do pisania i komponowania nie mam daru. Mam
za to nadzieję, że w tym
roku ziszczą się moje plany o wydaniu własnej płyty.
Chciałbym w niej przekazać
przynajmniej część prawdy
o sobie, o moim życiu i marzeniach… To, co teraz śpiewam, ma dla mnie ogromne
znaczenie.
– Jakie to uczucie występować przed publicznością?
Co czujesz, kiedy przed tobą

stoi tłum, słuchają każdego
twojego słowa.
– Zawsze występujemy
dla kogoś. Każdy koncert
wymaga
przygotowania,
często pokonania wielu także życiowych trudności. W
moim przypadku bez pomocy przyjaciół byłoby to wręcz
nie możliwe. Ale jest to także
szansa pokazania się, zaprezentowania przed szerszym
gronem. Ja traktuję to jako
nieodłączna część mojego
życia i trudno jest to określić
jednym słowem takim jak
hobby czy oderwanie od codzienności. Powiedziałbym,
że jest to coś wyjątkowego.
– Twój ulubiony zespół to
DŻEM. Za co szczególnie
ich cenisz? Za teksty, muzykę, twórczość?
– Moim mentorem jest
nieżyjący już Rysiek Riedel z
Dżemu. Miał wiele zakrętów
w swoim życiu, z których nie

udało mu się wyjść na prostą
i wiemy, jak to się dla niego
skończyło. Był wrażliwym
człowiekiem, o wspaniałej
duszy. Pisał to co czuł i przeżywał. To właśnie uważam za
największą zaletę tego człowieka. Jego przeboje w znacznej mierze ukształtowały artystyczny wizerunek Dżemu.
– Waszymi występami dajecie sygnał, że w dzisiejszym świecie liczy się nie
tylko komercja, ale przede
wszystkim talent?
– Taki w końcu jest nasz
zamysł, aby przekazywać
najważniejsze wartości. Niestety, nie znam jeszcze w Polsce osoby niepełnosprawnej,
która odniosłaby jakiś większy sukces. Za granicą jest to
chociażby Stevie Wonder czy
portorykanin José Feliciano.
– Dziękuję za rozmowę.
Życzę licznych występów i
sukcesów.

Konferansjerki Wiktoria
(z lewej) i Ania.

Darek Fabiś.
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KONCERT Z CYKLU „MIMO WSZYSTKO W PRZYSTANI”

Jak karnawał to karnawał

Drugim „fundacyjnym” reprezentantem był Darek Tabiś, który
z maestrią wykonał największe
przeboje Dżemu. Po zamknięciu oczu wydawało się, że to
Ryszard Riedel śpiewa i chociaż
nie ma go już wśród nas, jego
duch wciąż trwa i zapewne jest
w sercu tego młodego wokalisty
Darka. Podczas pokoncertowej
agapy publiczność licytowała
się, który z utworów najbardziej
się podobał. Zdania były podzielone. Jednym najbardziej podobał się „List do M.”, inni uważali
że najlepiej wypadł w „Śnie o
Wiktorii” – a jeszcze inni, że w
„Whisky” lub w „Wehikule Czasu”.
Wszystkie piosenki publiczność
nagrodziła gromkimi brawami.
Niewidomy artysta stwierdził,
że w Schronie „Europa” panuje
dziwna aura, którą czuje stojąc
na scenie. Być może to skutek
wszechobecnych dzieł sztuki,
a może tego, że coraz więcej
poznańskich artystów przychodzi tutaj na koncerty. Uważne
Trio Silvaro.

FOT. (7X) MARCIN BAJEROWICZ

Katarzyna Makowska
i Jerzy Łuczak.

Agnieszka Rejtczak.

Waldemar Antczak i Joanna Olejnik.
oko organizatora dostrzegło
dziennikarzy muzycznych, redaktorów lokalnych pism kulturalnych, piosenkarzy a nawet…
dwóch znanych profesorów poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nic dziwnego – wszyscy

są zgodni, że z każdym koncertem poprzeczka wymiaru artystycznego imprezy stawiana jest
wyżej, a na bardzo dobrym poziomie pozostaje – na szczęście
– atmosfera spotkania przyjaciół
sztuki.
Artystów
Stowarzyszenia
„Przystań” tym razem reprezentowali trzej dżentelmeni grający
na harmonijkach ustnych czyli
„Trio Silwaro”. Artyści pokazali,
że na tych z pozoru niewielkich
instrumentach można zagrać
właściwie wszystko. Repertuar
obejmował różnorodne utwory, począwszy od walczyków
rodem z paryskiej ulicy po arie
operowe. Występ „Tria Silwaro”
był deserem wieczoru, który
muzycznie do smaku przypra-

wił Waldemar Antczak z debiutantką na „schronowej scenie”
skrzypaczką Joanną Olejnik.
Szczególnie wykonanie znanej
melodii z musicalu „Skrzypek na
dachu” wywołało żywą reakcję
wymagającej i licznie zebranej
widowni.
Jak zwykle podczas koncertów
„Mimo Wszystko w Przystani”
nie zabrakło akcentów plastycznych. Jerzy Łuczak zaprezentował kolejną wystawę malarstwa,
tym razem Katarzyny Makowskiej. Metaloplastyk Marian
Grześkowiak w uznaniu – jak się
wyraził – dla zaangażowania organizatorów, podarował Stowarzyszeniu „Przystań” dwie swoje
prace: jedną z herbem Poznania,
a drugą z herbem Wielkopolski.
A po koncercie jak zwykle była
agapa z pączkami i przepyszną
kawą o niepowtarzalnym smaku
i aromacie, przekazaną przez
Klub Santos Caﬀee. A długie Polaków rozmowy trwały prawie
do północy. Wieczór zorganizowało Stowarzyszenie „Przystań”
i wielkopolski oddział Ruchu Ludzi Dobrej Woli.

ROMAN KAWECKI
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Pomagają ludziom
z zespołem Marfana
 wady zastawek serca,

Danuta
Adamska

 krótkowzroczność,

CIECHOCINEK

 nadmierna wiotkość
stawów.

Z

espół Marfana jest jedną
z 6000 zidentyﬁkowanych chorób genetycznych.
Statystycznie schorzenie to
występuje raz na 5 – 10 tysięcy urodzeń, niezależnie
od płci. W Polsce żyje około 5000 osób dotkniętych tą
chorobą.
Nazwa schorzenia pochodzi od nazwiska paryskiego
pediatry dr Marfana, który
w 1896 roku opisał zespół
różnych
nieprawidłowości
szkieletowych u pięcioletniej
dziewczynki. Dopiero jednak kilkadziesiąt lat później
przekonano się, że wady te
są uwarunkowane genetycznie. Gen odpowiedzialny za
tę chorobę został rozpoznany i sklonowany około 40 lat
temu. U podłoża ZM leży wadliwa budowa tkanki łącznej
(struktury zwanej ﬁbryliną), a
o pojawieniu się nieprawidłowości decydują jeden lub dwa
małe „błędy” w materiale genetycznym człowieka. Schorzenie to występuje głównie
rodzinnie – około 75% chorych dziedziczy je po swoich
rodzicach. W pozostałych
przypadkach mamy do czynienia z tak zwaną mutacją
świeżą – spontaniczną bądź
wzbudzaną przez czynniki ﬁzyczne lub chemiczne.
Objawy Zespołu Marfana
dotyczą układu kostno-stawowego, układu sercowo-naczyniowego i narządu wzroku.
Do najczęściej występujących
należą:

 zazwyczaj wysoka,
szczupła sylwetka ciała,
 nieproporcjonalnie długie
kończyny górne i dolne,
 długie, „pająkowate” palce,
 zniekształcenie klatki
piersiowej,
 boczne skrzywienie
kręgosłupa,
 zniekształcenie stóp,

 podwichnięcie soczewki,

U poszczególnych chorych
obserwuje się zróżnicowanie
nasilenia objawów i dolegliwości – od postaci lekkiej
do bardzo ciężkiej. Czasami
symptomy nie dotyczą któregoś z trzech wyżej wymienionych układów. Najpoważniejszymi powikłaniami u chorych
są problemy sercowo-naczyniowe, z groźbą powstania tętniaka. Kilkadziesiąt lat temu
osoby z ZM często umierały
przed 30 rokiem życia – głównie z powodu pęknięcia aorty.
Przy współczesnym poziomie
wiedzy medycznej, zwłaszcza
ogromnym postępie w chirurgii serca i dużych naczyń, istnieją znacznie większe możliwości leczenia, które dają
szansę na długie życie i normalne funkcjonowanie.
Choroba dotyka – jak wynika z powyższego opisu – wielu narządów i w związku z
tym poważnym problemem
dla chorych i ich rodzin jest
wczesne uzyskanie prawidłowej diagnozy. Doświadczyli tego Hanna i Jan Kawalcowie, których córka urodziła
się z zespołem Marfana, ale
stwierdzono to dopiero 9 lat
później, po licznych wizytach
u specjalistów i w ośrodkach
leczniczych. Wkrótce potem,
aby skuteczniej pomagać
swoim dzieciom, Kawalcowie założyli Stowarzyszenie
Rodzin Chorych na Zespół
Marfana oraz Inne Zespoły
Genetycznie Uwarunkowane
(adres i telefony poniżej*).
– Dążymy – mówi Jan
Kawalec, prezes Stowarzyszenia – do objęcia opieką
jak największej liczby potrzebujących. Służymy radą
i pomocą, zatrudniamy w
Gdyni psychologa i pedagoga, z którymi można kontaktować się osobiście lub
telefonicznie, zdobywamy
fundusze na doﬁnansowywanie kosztów związanych
z leczeniem, rehabilitacją i
edukacją naszych członków

i podopiecznych, organizujemy spotkania integracyjne,
szkolenia, turnusy rehabilitacyjne.
Stowarzyszenie
prowadzi także szeroką
działalność
informacyjną,
której adresatami są nie tylko osoby z ZM, ale również
lekarze, nauczyciele, terapeuci, pracownicy ośrodków
pomocy społecznej i centrów
pomocy rodzinie. Organizujemy konferencje w różnych
miastach Polski, drukujemy
ulotki i nowatorskie publikacje, współpracujemy z
mediami, wydajemy własne
pismo „Nasze Życie”, mamy
swoją stronę internetową z
forum dyskusyjnym.
– Chcemy z informacją o
złożonej problematyce ZM
dotrzeć przede wszystkim do
jak najszerszego grona lekarzy – mówi Hanna Kawalec,
konsultant medyczny Stowarzyszenia. – W Polsce choroba
ta wciąż nie jest odpowiednio
wcześnie rozpoznawana. Zabiegamy w ośrodkach leczniczych o wzmożenie prac nad
osiągnięciem jej wczesnej wykrywalności. Mamy nadzieję,
że z czasem powstanie w Polsce specjalistyczna placówka
zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i terapią ludzi z
zespołem Marfana.
Stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski. Jest członkiem światowej organizacji
marfanowskiej – International
Federation Marfan Suport Network.
Dziękuję Hannie i Janowi
Kawalcom za udostępnienie
materiałów, które pozwoliły
mi na opracowanie tego artykułu.
* Osoby zainteresowane
uzyskaniem szerszych informacji o zespole Marfana i
działalności Stowarzyszenia
mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz
Inne Zespoły Genetycznie
Uwarunkowane, ul. Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia,
tel. (0-58) 620 97 23, kom.
0 601 286 245, strona internetowa: www.marfan.pl

W

poniedziałek 8 grudnia
2008 roku w budynku Teatru Polskiego odbył się koncert
charytatywny, który został zorganizowany przez Lions Club
Poznań Patria przy współpracy
z Zespołem Szkół Specjalnych
nr 101 przy ulicy Swoboda 41 w
Poznaniu. Mottem lionizmu jest
„Służymy”, więc poproszone o
pomoc wspaniałe poznańskie
lwice po raz kolejny podjęły
działania, które zakończyły się
sukcesem.
Koncert zorganizowano w
celu zgromadzenia funduszy
na zakup i montaż windy wewnętrznej – platformy schodowej do wózków inwalidzkich
w Zespole Szkół Specjalnych
nr 101. Szkoła ta istnieje już
ponad 100 lat. To pierwsza
szkoła specjalna w Polsce!
Uczęszczają do niej uczniowie
z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z porażeniem
mózgowym, z zespołem Downa, autyzmem, dystroﬁą mięśniową i innymi schorzeniami.
Próba stworzenia uczniom jak
najlepszych warunków dla ich
rozwoju odbywa się poprzez
wprowadzenie domowej, miłej
atmosfery, poszukiwanie nowych metod, środków pracy,
które umożliwią im sprawne
funkcjonowanie w otoczeniu. Prawie w każdym roku
szkolnym przyjmowani są
nowi uczniowie ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
ruchowej. Stąd pomysł zainstalowania windy wewnętrznej – platformy schodowej. Pozwoli ona zarówno uczniom
niepełnosprawnym intelektualnie jak i ﬁzycznie korzystać
ze wszystkich klasopracowni i
pomieszczeń w szkole.
Zorganizowanie koncertu wymagało ogromnej determinacji.
Nie obyło się bez pomocy przyjaciół, sympatyków Lions Club i
innych ludzi dobrej woli. Koncert
udał się wspaniale!
Na początek był pokaz mody
znanej i cenionej poznańskiej
projektantki Iwony Pfont. Za
przygotowania do pokazu odpowiedzialna była Aneta Burda-Kamińska, wieloletnia członkini Klubu. Projektantka stworzyła
kolekcję wspaniałych, wieczorowych sukienek, uszytych ze szlachetnych materiałów specjalnie
na tę okazję. Dominowały odcienie czerni i bieli. Piękno, elegancja i dobry smak to właśnie
kolekcja pani Iwony Pfont.
Wspaniały był występ Barbary Melzer z grupą baletową. „Retro Show” przeniósł
publiczność w magiczne i
uwodzicielskie lata 20-te i 30-te. Usłyszeliśmy takie polskie
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KONCERT CHARYTATYWNY W TEATRZE POLSKIM

Na windę
do wózków inwalidzkich

pod okiem swoich nauczycieli.
Przygotowali niepowtarzalne
bożonarodzeniowe ozdoby i
kartki, które można było kupić
na kiermaszu podczas koncertu. W krótkim czasie większość
prac została sprzedana,
– Ogromnym sukcesem jest
nie tylko zebranie pieniędzy
przez nas, ale też to, że w tym
roku także szkoła włączyła się
w szukanie sponsorów – mówiła Joanna Skorupska-Górska,
wiceprezydent Klubu. Okazało
się bowiem, że szkole udało
się zgromadzić aż 20 tysięcy
złotych! Zebrane wspólnie 70
tysięcy to już poważna kwota.
Pozostaje trzymać kciuki za
zainstalowanie i montaż windy w szkole.

HANNA DZIERLA – JANICKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101
W POZNANIU
FOT. (5X) LIONS CLUB POZNAŃ PATRIA

szlagiery jak „Seksapil” czy
„Taka mała”, a także przeboje z
musicalu „Chicago”. Występujący na scenie zespół stworzył
niepowtarzalny klimat, rozbawiał i zachwycał widzów, którzy nie mogli oderwać wzroku
od widowiska.
Gdy rozpoczęła się licytacja biżuterii zaprojektowanej
przez Iwonę Pfont, okazało się,
jak hojnych darczyńców udało
się nam zaprosić na koncert.
Najwspanialsza jednak niespodzianka czekała nas po
spektaklu, gdy tuż przed bankietem panie z Klubu ogłosiły,
jak wielką sumę udało się zebrać – 50 tysięcy złotych!
Uczniowie klas przysposabiających do pracy również
wsparli akcję pomocy szkole.
Przez wiele tygodni z dużym
zaangażowaniem pracowali
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Ma dużo wiary
w siebie
Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

Z

okna pokoju Anny widać
wierzbę, łąkę i pola sąsiadów. Jest jeszcze droga, wąska,
piaszczysta, rozjechana przez
traktory. Jak pada deszcz,
grzęźnie się w błocie, dlatego
Ania nie lubi deszczu, bo wtedy
musi siedzieć w domu. Za śniegiem też nie przepada, bo po
śniegu nie da się chodzić.
Po chwili łapie się za głowę.
O rety, co ja plotę... ha, ha, ha!
Przecież ja nie chodzę! Dlatego
najlepsza jest wiosna, a jeszcze lepsze lato. Gdy jest ciepło i
świeci słońce, Ania przemierza
samotnie drogę do Drezdenka.
Odkąd ma wózek na akumulator, lubi jeździć sama na zakupy.
Uczy się samodzielności. Wózek
dostała dwa lata temu.
– To moje szczęście i utrapienie zarazem – przyznaje.
– Szczęście, bo mogę jeździć
nim sama. A utrapienie, bo nie
mieści się w samochodzie ani w
pociągu.
Ania ma 21 lat, na świat przyszła z postępującym zanikiem
mięśni. Nie wie, co to stać na
nogach, włożyć sama sukienkę, czy wsunąć na nogi buty. W
szpitalach przeleżała sześć lat,
przeszła siedem operacji. Kolejne jeszcze przed nią. Jednak
do końca życia skazana jest na

wózek, bo mięśnie, zamiast się
wzmacniać, to po prostu zanikają. Czasem ją to wkurza, bo
chciałaby wstać i pobiec przed
siebie, albo wsiąść do pociągu
byle jakiego i ruszyć w świat. No
i nie znosi być zależną od drugiej
osoby, a zależna być musi.
Mieszka w Trzebiczu Nowym
pięć kilometrów od Drezdenka. Dom, w którym mieszka z
rodzicami, stoi na końcu wsi,
prowadzi do niego piaszczysta,
polna droga. Prosiła w gminie,
żeby podciągnęli pod dom asfalt,
albo posypali żwirem, ale burmistrz powiedział, że taniej dla
urzędu byłoby dać jej mieszkanie, lecz ona nie chce mieszkać
i żyć w Drezdenku. Ania kocha
ruch i życie, a tam jest za ciasno.
Tutaj można odpoczywać, żyć z
przyrodą, wyciszyć się, chociaż
ciągnie ja do ludzi.
Odkąd pamięta, zawsze miała ambicje. Nie do końca pogodziła się z życiem na wózku.
Czasem wkurza ją, gdy musi
prosić ludzi o pomoc. Bo ja
bym tak chciała sama... I czasem zastanawia się, dlaczego
spotkało to właśnie ją, ale żalu
nie ma do nikogo. Rodzicom
wdzięczna jest za to, że nie rozpieszczali, nie litowali się nad
„biedną córeczką”, dzięki temu
jest silniejsza. W podstawówce
miała indywidualne nauczanie,
nauczyciele na wiele spraw
przymykali oczy. Co innego w
ogólniaku, tam już taryfy ulgowej nie było, maturę pisała ze
wszystkimi, stres duży, zwłaszcza na egzaminach ustnych.

– Cóż, świadectwa nie mam
najlepszego – przyznaje. – Ale
ważne, że w ogóle zdałam.
Filozoﬁa Ani jest taka: z życia
brać to, co najlepsze, nigdy się
nie poddawać, nie narzekać i
walczyć. Jednym słowem jak się
chce, to w życiu może być fajnie,
czasami tak, czasami nie, jak to
w życiu. Samotność boli najbardziej, ale zawsze można od niej
uciec. Jej oknem na świat jest
komputer, gdy jest jej smutno,
wchodzi do internetu, ma tam
tylu znajomych, czatuje z wieloma cudownymi ludźmi.
Ostatnio siadło trochę zdrowie. Zaczęły zanikać mięśnie
klatki piersiowej, nie zawsze
może swobodnie oddychać i boi
się, że któregoś dnia nie zdąży
przyjechać pogotowie. A Ania
przecież bardzo chce żyć! I czuje, że na tym świecie musi jeszcze coś zrobić. Nie wie jeszcze
co, ale wie, że musi. Ma mnóstwo marzeń i planów. Po pierwsze: chciałaby chodzić, tańczyć i
sprzątać, ale to niemożliwe. Po
drugie: chciałaby pracować, ma
komputer, mogłaby robić coś
w domu, ale jest tyle barier, jak
z jednej strony zatrudnią, to z
drugiej rentę zabiorą. Po trzecie
i najważniejsze: chciałaby się
usamodzielnić.
Im bardziej jest dorosła, tym
częściej nie akceptuje swojej
choroby. Bo to jest tak: umysł
sprawny, tylko ﬁzycznie nic zrobić nie może. Ale ma dużo wiary w to, że jej życie się zmieni i
udowodni sobie, że stać ją na
więcej.

To już dziesięć lat…
6

grudnia 2008 roku w dzień
obchodów
10-rocznicy
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koła we Lwówku, jego członkowie oraz zaproszeni goście spotkali się na
mszy. W liturgii uczestniczyły
osoby niepełnosprawne.
Dalsza część uroczystości była w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury. Uczestniczyli starosta nowotomyski
Andrzej Wilkowski, burmistrz
Rafał Mroczkiewicz, przewod-

niczący rady Andrzej Kasperczak, ksiądz kanonik Ekspedyt
Błaszczyk oraz prowadzący
zajęcia z osobami niepełnosprawnymi w kołach zainteresowań: plastycznym, teatralnym, muzycznym, tanecznym,
informatycznym.
Powitała
wszystkich przewodnicząca
Bożena Łopata.
Była również prezentacja
multimedialna dziesięcioletniej działalności. Uroczystość
urozmaicili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ko-

nina, którzy zatańczyli Poloneza, a grupa młodsza „Kwiatek”
wystawiła „Królewnę Śnieżkę”.
Był wspaniały tort, którego
oﬁarowała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” we
Lwówku. Następnie wszystkich
zaproszono na poczęstunek.
Dziesiątej rocznicy towarzyszyła wystawa prac plastycznych, wykonanych przez
uczestników WTZ w Koninie.
Oglądano dziesięcioletnie kroniki Stowarzyszenia. bł

Eunika
Lech
POZNAŃ

P

raca w TONie sprawiała mi
bardzo dużo radości. Szybko poszerzał się zakres moich
obowiązków i nim się obejrzałam, tłumaczyłam już rozprawy sądowe. Byłam przy tym
spokojna o Kubę, bo naprawdę
bardzo troskliwe zajmowała
się nim żona Prezesa. Kuba też
z radością przychodził do Trudzi (trochę również dlatego, że
miała ona większy telewizor
niż nasz, a w dodatku bogaty
zestaw programów).
Ogólnie Kuba czuł się dobrze,
męczył się jednak szybko i dalej
kiepsko jadł. Wszyscy go chroniliśmy jak mogliśmy: ja, Trudzia,
Marek. To było bardzo wzruszające, gdy obserwowałam,
jak obcy ludzie dbają o mojego
syna niczym najbliższa rodzina.
Kubuś miał co kwartał kontrole
w Łodzi. Drżałam przed każdym
wyjazdem, tak bardzo się bałam, że coś będzie źle i wrócimy
do szpitala. Ten strach chyba już
nigdy mnie nie opuści, ciągle
uczę się z nim żyć.
Na szczęście wracałam z
tych kontroli z dobrymi wiadomościami. Wiedziałam, że w
Poznaniu niesłyszący czekają z
obawą. Dostawałam wiele sms-ów z zapytaniem, czy wszystko
jest z Kubą dobrze. To było bardzo miłe. Oni martwili się o nas,
że gdyby coś się stało, nie wrócę do pracy. Czułam się bardzo
potrzebna, już nie tylko Kubie,
ale również im. To wspaniałe
uczucie.
Nie byłam już w tych problemach samotna. Zawsze jak
jechaliśmy na kontrolę, niesłyszący bardzo uczuciowo nas
żegnali. Padało wiele ciepłych
słów: żebyśmy szczęśliwie wrócili, że będą się za nas modlić,
a gdyby było coś źle, to mam do
nich napisać sms, a oni pomogą, a nawet, jak będzie dobrze,
to też mam napisać, bo będą się
martwić.
To bardzo wiele dla mnie
znaczyło i znaczy. Mając w pamięci samotne dnie i noce przy
łóżeczku szpitalnym Kuby, kiedy
już traciłam nadzieję, świadomość, że teraz już nie jestem
sama, znaczy dla mnie bardzo
wiele. Daje mi siłę. Wiem, że
byliby przy mnie, gdybym ich
potrzebowała. Ten, kto myśli,
że rzucali czcze obietnice, po
prostu nie zna środowiska głuchych. Wiele razy przyszło mi
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Nogi bolały mnie
jeszcze długo…
się przekonać, że mogę na nich
liczyć.
Organizacja Mikołajków udała się znakomicie, lecz wkrótce
czekało na mnie nowe zadanie
czyli Wigilia. Osób miało być
dużo, trzeba było załatwić żywność i choćby skromne upominki. I tym razem dzielnie wspierał mnie Rysiu K. i od początku
objechaliśmy kawał Poznania i
okolic. Nie brakowało słodyczy
i żywności, hipermarkety udzieliły nam potrzebnej pomocy.
Kamień spadł z serca, gdy już
niczego nie brakowało.
Obawiałam się, że jak teraz
nawalę to pomyślą, że to jednorazowe szczęście i po prostu
mi się udało z Mikołajkami. Na
uroczystość przyszło naprawdę
dużo osób. Średniej wielkości
sala klasowa pękała w szwach.
Przyszedł również ksiądz z
duszpasterstwa niesłyszących.
Okazał się przemiłym człowiekiem, naprawdę chętnie wspierał osoby niesłyszące.
Spotkanie wigilijne w Tonie
odbyło się w niespełna tydzień
przed właściwą datą tego święta. Nie mieliśmy z Kubą w domu
choinki. Zrobiło mi się małego
żal. Atmosferę świąteczną widać było na każdym kroku, jak
to w dużym mieście. Poszłam
z nim więc do naszego ulubionego marketu, tego samego,
gdzie znaleźli mnie niesłyszący. Okazało się, że bezpłatnie
można sobie zrobić zdjęcie z
Mikołajem. Kuba chętnie podbiegł. Mikołaj był prawdziwy,
miał prawdziwą brodę i nawet
na mnie zrobił wrażenie. Ja
również zostałam zaproszona
do zdjęcia. Miło wspominam tę
chwilę i radość Kubusia. Dostał
od Mikołaja słodycze, a on sam
był niezapomnianą atrakcją
naszych skromnych świąt. Był
to początek naszej swoistej tradycji, gdyż od tamtego czasu co
roku idziemy zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem.
Dnie mijały szybko. Zaczęłam
się zastanawiać, jak będziemy z
Kubą obchodzić nasze pierwsze
Boże Narodzenie poza szpitalem. W drugie święto mieliśmy
zaproszenie od Prezesostwa, to
było dla nas bardzo miłe. Ale co
będziemy robić w Wigilię? Nie

planowałam tego specjalnie.
Miałam schowany dla Kubusia
drobny prezent i tyle. Może pójdziemy na spacer, pobawimy się
w domu?
Krótko przed Wigilią zaskoczyły mnie odwiedziny małżeństwa niesłyszących osób: Michała i Basi. Zaprosili nas na Wigilię
do siebie. Bardzo się wtedy ucieszyłam. W takie święto warto
być między ludźmi. Naprawdę
się postarali. Mieli piękną choinkę, suto zastawiony stół, a pod
choinką prezenty. Czuć było rodziną atmosferę: babcia, Michał,
Basia i ich dwoje pawie dorosłych dzieci, Nora i Jacek, no i
my, ja i Kubuś. Kuba w żółtych
spodenkach na szelkach buszujący pod stołem i bawiący się z
Jackiem, nie mógł się doczekać
wręczania prezentów.
Ku mojemu miłemu zaskoczeniu pod choinką były również prezenty dla nas. Bardzo
się wtedy wzruszyłam. Wspominamy czasem te jakże radosne święta, mamy z nich nawet
sporo zdjęć. A prezent, jaki znalazłam pod choinką mam, do
dziś. Okres świąteczny minął
nadspodziewanie szybko. Był to
dla mnie czas radosny i pełen
wrażeń. Pełny nowo poznanych
przyjaciół. Tego właśnie potrzebowałam po latach życia w
izolacji. Bez przerwy ktoś bywał
u nas lub my u kogoś. Niewiele czasu spędzaliśmy w domu.
Miesiąc mijał za miesiącem inaczej niż szpitalu, gdzie każda
godzina bliska jest wieczności.

Dzięki mojej aktywności zawodowej poszerzał się również
krąg moich znajomych. Nawet
nie zauważałam, jak potrzeba
kierowała mnie do wspaniałych
ludzi, którzy w późniejszym
czasie okazali się wspaniałymi i
godnymi zaufania przyjaciółmi.
Zbliżał się koniec roku. Otrzymałam od prezesa stos rachunków i zadanie do zrealizowania
– znaleźć kogoś, kto to potraﬁ
uporządkować. Początkowo pomyślałam, że z tak niedużą księgowością to ja sobie na pewno
poradzę, ale wkrótce się okazało, że organizacja pozarządowa nie funkcjonuje jak zwykła
ﬁrma. Musiałam znaleźć biuro
księgowe. Nie było z tym większego kłopotu, gdyż takowe było
na moim osiedlu.
Pełna entuzjazmu zjawiłam
się tam z segregatorem pełnym
dokumentów. Ku mojemu zdziwieniu pani w sekretariacie
oznajmiła mi, że organizacji pozarządowych nie obsługują.
Nie miałam pojęcia, co dalej.
Pytałam więc wszystkich nowo
poznanych znajomych o pomoc.
Już nie pamiętam, kto polecił mi
Panią Mirkę.
Pojechałam do jej biura z duszą na ramieniu, bo czasu było
coraz mniej. Poprosiłam o pomoc. Była zdziwiona, że biuro
księgowe odmówiło rozliczenia
organizacji pozarządowej, powiedziała, że to przecież takie
proste. To, co dla jednego jest
proste, dla innych może być
czarną magią. W wkrótce oka-
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zało się, że Pani Mirka jest nie
tylko otwartym na pomoc człowiekiem, ale również osobą z
niesamowitą siłą wewnętrzną.
Nie od razu zauważyłam, że
jest osobą niepełnosprawną.
Księgowe mają to do siebie, że
większość czasu spędzają siedząc, więc nie było łatwo zauważyć, miała problemy z chodzeniem po ciężkiej chorobie.
Prowadziła własną ﬁrmę, nigdy
nie była na rencie. Organizowała szereg imprez dla Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, krótko po naszym
pierwszym spotkaniu zostałam
na taką imprezą zaproszona.
Takie osoby dodają otuchy
wszystkim.
Wiele razy zastanawiałam
się, co będzie, gdy Kuba dorośnie. Dostanie rentę i usiądzie
w domu? Czy sobie poradzi,
kiedy mnie zabraknie? Odkąd
poznałam Mirkę, widzę przyszłość w jaśniejszych barwach.
Jest przykładem na to, że jak się
chce, to można – niezależnie od
przeciwności. Nawet nie wiem,
kiedy się zaprzyjaźniłyśmy, nie
było to trudne, Mirkę lubią chyba wszyscy. Ta przyjaźń okazała się dla mnie ważnym darem.
Wspierała mnie w moich problemach, niejedną noc przegadałyśmy – człowiek tego bardzo
potrzebuje.
Dzięki niej poznałam również innych wspaniałych ludzi:
Marcina, Danusię, Pawła, Piotra,
Marzenę, och, nie zliczę wszystkich. Doskonale się rozumiemy,
bo na dobrą sprawę zmierzamy
do jednego celu. Z takimi ludźmi
rozmowa daje wiele. Nie słucha
się pustych gadanin, które są
tylko strata czasu. Wszyscy ci
ludzie mają niesamowity bagaż
złych i dobrych doświadczeń, a
potraﬁą cieszyć się życiem. Tego
właśnie wciąż się od nich uczę,
również od niesłyszących. To
właśnie niepełnosprawne osoby
dają dowód na to, że życie jest
darem. Nigdzie nie bawię się tak
wspaniale, jak w ich towarzystwie.
Pierwszego Sylwestra w Poznaniu spędziłam z Mirką i jej
przyjaciółmi (wkrótce i moimi),
zabrałam nawet ze sobą prezesa Marka i jego żonę Trudzię.
Tyle nie tańczyłam chyba nigdy
w życiu. Inaczej nawet się nie
dało. Niepełnosprawni na wózkach, o kulach – wszyscy tańczą, a ja bym miała siedzieć?
To byłby wstyd. Gdy wracałam z
prezesostwem do domu, szłam
już do siebie z obuwiem w rękach. Nogi bolały mnie jeszcze
długo, ale było warto.
cdn.
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ziesięcioletni Dominik, jak
każdy chłopiec w jego wieku, spędzał czas na beztroskiej
zabawie i marzył o niezwykłych podróżach. Pięknie czytał i pisał, a nauka sprawiała
mu przyjemność. Jedna chwila
zmieniła życie chłopca na zawsze, a marzenia rozbiły się na
drobne kawałki.
Już pięć lat minęło od nieszczęśliwego wypadku. Podtopienie w wannie spowodowało,
że ze zdrowego, pełnego energii
chłopca Dominik stał się niepełnosprawnym dzieckiem. Początkowe opinie lekarzy wskazywały
na to, że nie będzie on nawet w
stanie sam oddychać i nigdy
nie powróci do zdrowia. Mama
jednak postanowiła walczyć o
swojego syna, bez względu na
wszystko.
Od pięciu lat trwa codzienna
batalia o powrót chłopca do normalnego życia. Dzień po dniu,
godzina po godzinie odbywa się
intensywna rehabilitacja, której efektem jest coraz większa
sprawność ruchowa i aktywność
umysłowa chłopca. Dominik zaczyna chodzić z pomocą drugiej
osoby, coraz więcej mówi, a na
pewno bardzo dużo rozumie.
Silna spastyka piętrzy przeszkody w rehabilitacji, niezbędna jest
konsekwencja i systematyczność
w działaniu. Chłopiec jest bardzo dzielny i ciężko pracuje na
swoje osiągnięcia, ale jak każdy dorastający, młody człowiek
ma chwile buntu, zwątpienia i

Miał głowę pełną
marzeń

W

WSPOMNIENIE LATA

rocławskie ZOO, Karpacz, Cieplice, oraz Czeska Praga, Czeskie Centrum
Rozrywki i Wypoczynku Babilon. No i Harrachow, miejscowość położona w Czeskich
górach. Te i inne miejsca czekały na uczestników i opiekunów z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
Wycieczkę ufundowało nam
Miłosławskie Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Chorym i
Niepełnosprawnym, za co gorąco dziękujemy. Wybrała się
większość naszych uczestników i terapeutów. Wyjechaliśmy wcześnie rano, autokarem. Zatrzymaliśmy się przed
wrocławskiem ZOO, aby zwiedzić największą i najstarszą
tego typu placówkę w Polsce.
Można było pooglądać zwierzęta z całego świata. A potem
rejs statkiem po Odrze.
Z Wrocławia wyruszyliśmy
do Harrachowa w czeskich górach, niedaleko polskiej granicy. Jest tu skocznia narciarska,
odbywają się zawody w skokach. Mieszkaliśmy w pensjo-

W ostatnich miesiącach pojawiła się szansa na rehabilitowanie chłopca nową metodą
Dikula. Jest to jeden ze specjalnych sposobów rehabili-

niechęci. Czasem ma po prostu
dość. Dzięki mamie, która każdego dnia zdobywa nowe zasoby energii i szuka nowatorskich
rozwiązań, Dominik wytrzymuje
kryzysy i walczy o swoją niezależność.
Liczne operacje, turnusy rehabilitacyjne i intensywna praca
specjalistów otworzyły przed Dominikiem świat. Przez niewielkie
mieszkanie chłopca przewijają
się codziennie rehabilitanci, logopedzi, pedagodzy specjalni.
Dzięki ich pomocy oraz wytrwałości młodego człowieka tak
wiele już udało się osiągnąć.

tacji ruchowej, skierowany do
osób, którym zrządzenie losu
lub nieszczęśliwy wypadek
odebrały możliwość realizacji
swoich planów i marzeń, które zostały pozbawione swojej sprawności ﬁzycznej, lecz

nadal chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zastosowaniu
tej metody sprawność chłopca
poprawi się.
Koszt terapii przekracza
możliwości mamy Dominika,
samotnie wychowującej dziecko. To około 18 tysięcy złotych.
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę Więcej”
zwraca się o wsparcie i pomoc
ﬁnansową dla podopiecznego
organizacji. Wierzymy, że Dominik spełni swoje dziecięce
marzenia, znowu będzie spędzał beztrosko czas, będzie
czytał, pisał i podróżował po
świecie…
Kto chciałby pomóc w sﬁnansowaniu rehabilitacji chłopca
może dokonać wpłaty na konto
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę Więcej” PKO BP
76 1020 4027 0000 1402 0391
0585 z dopiskiem „dla Dominika”. www.wsparcie.org.pl

ALEKSANDRA PILIMON

W góry i do Czech
nacie ,,Sunski”. Wyjeżdżaliśmy
autokarem do Karkonoskiego
Parku Narodowego, podziwialiśmy widoki, górskie strumyki,
wodospady. Byliśmy tylko w
tych miejscach, gdzie można
było przejechać wózkiem. Byliśmy w Karpaczu i Cieplicy, słynącej z wód termalnych.
Z Harrachowa pojechaliśmy
do Pragi. Widzieliśmy Plac Prezydencki, zmianę warty, Katedrę św. Wita, drogę rycerską,
zegar astronomiczny, most
Karola i ﬁgurę św. Wawrzyńca,
dotknięcie której ma niezwykła moc spełniania życzeń. W
ostatnim dniu naszej wycieczki czekał nas pobyt w Czeskim
Centrum Rozrywki i Wypoczynku „Babilon”.
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15.12.08
DO TEMATU
DEBATY:
CO MI DAŁY
STUDIA?
Kiedyś, może jeszcze z
dziesięć lat temu, studia mogły się wydawać większości
młodzieży czymś nieosiągalnym, a wręcz nawet abstrakcyjnym. Dziś mamy masową produkcję magistrów,
szczególnie na prywatnych
wyższych uczelniach. Ba,
magistrów do potęgi trzeciej. Teraz już jeden kierunek studiów nie wystarczy.
Teraz to norma, jeśli ktoś
studiuje dwa kierunki naraz,
a najlepiej trzy albo i więcej.
Wyścig młodych szczurów
trwa. Nic dziwnego, że młodzi ludzie mają rozdwojenie
jaźni, nie wiedzą, co chcieliby robić w przyszłości. Tym
bardziej, że dyplom wyższej
uczelni już nie gwarantuje
dobrze płatnej pracy, a tak
zwane pokolenie wyżu ma
za priorytet przede wszystkim wyższą płacę i dobra
materialne. Życie podnosi
nam coraz wyżej poprzeczki. Dawniej zdana matura i
wykształcenie średnie to był
sukces. Dziś tytuł magistra
staje się chlebem powszednim. Szczególnie widać to
w dużych miastach. Z jednej strony dobrze, że mamy
tylu wykształconych ludzi,
niestety, jest jednak jeszcze ta druga strona. Tu jest
odsetek magistrów, którzy
maja te trzy magiczne literki
przed nazwiskiem, ale literki są puste. Odbijaja tylko
egocentryzm i echo, delikatnie mówiąc, niemądrości.
Studia dają nam (mi) szeroką wiedzę na określone
tematy, poszerzaja horyzonty myślowe, rozbudowują
wachlarze
doświadczeń.
Celebrują kontakty międzyludzkie. Może uczą tożsamości, przetrwania, dobrego zawodu. Ale nie uczą
mądrości…
Choćby ludzie posiedli
tony wiedzy i nie wiem ile
skończyli kierunków, jeśli
nie mają mądrości w sobie,
to nawet dr czy prof. przed
nazwiskiem i tak nic nie da.

Słoneczny blog
17.12.08
ODCIENIE
PRZYJAŹNI
Nie da rady zamknąć przyjaźni w jednej szuﬂadzie i zdeﬁniować ją. Przyjaźń ma tyle
Odcieni, ile jest osobowości.
Jest na tyle płytka lub na tyle
głęboka, na ile my sami jesteśmy w stanie się w nią zanurzyć. Jako istoty społeczne od
dziecka uczymy się przyjaźni.
Uczymy się dawać i brać. Jeśli

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Miłość jest jak pogoda
Tak jak piorun
strzela w serca
rozpala albo spala
Jak deszcz czasem
spływa łzami
Albo jak kapuśniaczek
budzi do życia
Jak chmury gradowe
rzuca ciemność w oczy
i jak słonce rozjaśnia
sens naszego życia

nie wyważymy tych umiejętności i będziemy popadać w
jedną lub w drugą skrajność,
to prawdopodobnie nie zaznamy smaku prawdziwej
przyjaźni. Bo albo my sami
będziemy
wykorzystywać,
albo będziemy wykorzystywani. Zaufać drugiemu człowiekowi warto, zaprzyjaźnić
się warto i szukać nowych
przyjaźni też warto. Bo nawet
jak, brzydko mówiąc, przejedziemy się na przyjaźni, to
doświadczenia zostają. A one
właśnie wzmacniają nasz kręgosłup psychiczny i wzbogacają naszą osobowość. Każda książka, nawet ta, która
wydaje się mało interesująca,
może nam otworzyć niejedne drzwi mądrości. Tak samo
człowiek może być dla człowieka niekiedy jedyną stroną,
jaka będzie czytał. Warto być
zawsze otwartym na czytanie

i jednocześnie ostrożnym na
wyrywanie stron.
Moje przyjaźnie miały
przypływy i odpływy wraz
z mijającymi latami, wraz
ze zmieniającymi się odległościami, wraz z miejscem
mojego pobytu. Kilka przetrwało mimo tysiąca odległości i upływu lat. Niektóre
zostawiły w sercu ślad. A
ja wciąż od nowa zaklejam
rany i uczę się na nowo ufać
ludziom.

20.12.08
BLOG BALSAMEM
DLA DUSZY
Blog, blogowanie czy
czytanie blogów jest jakby
swego rodzaju biblioterapią. Rozwija osobowości
twórcze, wzbogaca język i
zdolności rozumienia pojęć.
Pozwala spojrzeć na świat
oczyma wielu internautów.
Za czasów Ramzesa II
czytanie traktowano jako
„leczenie duszy”. Całe wieki
próbowano zapisywać swoje życie, począwszy od epoki
kamienia łupanego w formie
prymitywnych znaków na
skałach, poprzez zwoje papirusów, po dzienniki i pamiętniki sławnych gwiazd i
zwykłych ludzi, kończąc na
internetowym blogu.
Dziś czytamy mniej książek, przesiadujemy więcej
w Internecie, a co za tym
idzie, mniej czasu poświęcamy drugiemu człowiekowi.
Wolimy godziny spędzać na
czacie czy na gagu-gadu niż
spotkać się w cztery oczy.
Coraz trudniej przychodzi
nam słuchanie drugiej osoby. A jeśli i nas też nie chcą
słuchać, aby dać upust emocjom, zaczynamy pisać.
To również trening dla
szarych komórek i odkrywanie talentów. Z roku na rok
powstają blogi, których nie
powstydziłby się niejeden
pisarz.

3.1.09
LODÓWKA
I HORROR Z UBOJNI
Wczoraj wróciliśmy od moich rodziców. Święta były i się
zmyły. Owszem, było rodzinnie, ale jakoś magiczność się
ulotniła. Wigilia w pospiechu,
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bo Jurek (tato) miał nockę.
Prezenty rozdane tak, jakby
Gwiazdor był Supermanem.
Choinki można było szukać
z lupą, bo u cioci była miniaturka, a u mamy w postaci
srebrnych gałązek ubranych
w srebrne bombki. A u nas w
domu jeszcze lepiej, bo wciąż
jest wieczny remont i choinki ani śladu. Przed wyjazdem
nie było czasu, by ją ubrać.
A teraz?... Kto ubiera choinkę po świętach… Choć mało
brakowało, żebyśmy ubierali
choinkę teraz, bo moje kochanie wymyslił, że chrześniak
odbierze prezenty u nas, pod
choinką.
Ale wyszła nam niespodzianka… Otwieramy mieszkanie i
wita nas bardzo nieprzyjemny
zapach. W pierwszym odruchu otworzyłam okna. Sekundę później już wiedzieliśmy, co
tak daje czadu. Lodówka!!! A
nie mówiłam, że faceci są genialni? Moje kochanie przed
wyjazdem wyłączył prąd w całym mieszkaniu. Najgorzej jest
z zamrażalnikiem. Było tam
mięso, rybki, kiełbaski… można paść. Wyrzuciliśmy wszystko z prędkością światła, a potem, prawie nie oddychając,
myliśmy lodówkę. Teraz próbujemy wszelkich sposobów,
by zwalczyć zapach przypominający ubojnię. Wiem, jaki
jest zapach w ubojni, bo kilkanaście lat temu miałam praktyki szkolne w owym miejscu.
Horror w biały dzień. W szkole
wykładali nam czystą teorię,
że świnie najpierw oszołamia
się specjalnymi kleszczami za
pomocą prądu, a potem wkłuwa się w aortę specjalny, rurowy nóż. Ten obraz jest jeszcze
do przyjęcia, bynajmniej nie
dla wrażliwców. Ale obraz,
który utkwił mi w pamięci, jest
horrorem. Widziałam świnki
przeznaczone na ubój. Przerażone oczy zwierząt i ich przenikliwy pisk sugerował, jakby
wiedziały, co je czeka za ścianą. Nic dziwnego, bo za ścianą zamiast kleszczy rzeźnicy
używali wielkiego młota. Pół
biedy, gdyby to było jedno uderzenie. A oni walili w głowę,
dopóki świnia nie padła, dopóki nie przestała kwiczeć…
Pół roku minęło, zanim tknęłam jakiś obiad mięsny.
cdn.
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ok 2005 przynosi bardzo
smutne wydarzenie, jakim
jest śmierć naszego papieża
Jana Pawła II. To wszystko bardzo mnie zasmuca i przygnębia, ponieważ bardzo kochałem tego wielkiego człowieka.
Z radia i telewizji napływają
wiadomości o stanie zdrowia
papieża. Wszystkie są niedobre. Ciężka choroba, pobyty w
szpitalu… ciągle mam nadzieję, że może papież jeszcze z
tego wyjdzie, ale w marcu nie
jest już w stanie poprowadzić
Drogi Krzyżowej…
W Wielkanoc, kiedy pokazuje
się w oknie, aby pobłogosławić
i przekazać życzenia świąteczne wiernym zgromadzonym
na Placu Świętego Piotra, nie
może już powiedzieć ani słowa.
Widać jego ogromne cierpienie.
Niektórzy ludzie na Placu płaczą, ja sam ronię kilka łez. „To
chyba jego ostatnie wystąpienie” – myślę sobie.
1 kwietnia rano mama mówi
mi, że stan Papieża jest bardzo
poważny. Z uwagą oglądam i
słucham wszystkich wiadomości radiowych i telewizyjnych,
może akurat stanie się cud…
W Polsce i na świecie panuje
niezwykła atmosfera modlitwy,
pojednania, pokoju, nadziei,
smutku i łez. Jedyną rzeczą,
jaką mogę teraz dla Niego zrobić, jest odmówienie za niego
różańca. Przez wiele lat odmawiałem tę modlitwę w jego intencji, teraz też to robię.
Wieczorem o godzinie 22.00
nadchodzi wiadomość, której
najbardziej się obawiam. O
godzinie 21.37 papież Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.
A tak bardzo chciałem, żeby
nasz Ojciec Święty był z nami
jak najdłużej. * kwietnia oglądam pogrzeb naszego Papieża
w telewizji. Niesamowite wrażenie robią słowa setek tysięcy
ludzi zebranych na Placu Świętego Piotra, wołających Santo
Subito, Święty od zaraz… Jak
to możliwe, że jeden człowiek
poprzez swoją wiarę w Boga,
dobroć, miłość i ból, cierpienie
i śmierć, zjednał sobie miliony
ludzi na całym świecie?
W roku 2005 na turnus do
Wągrowca zawozi mnie siostra
Jola i mama. Kierownikiem jest
Jola, uczestnikami opiekują
się oprócz Joli: Benia, Paweł i
Waldek. Moim opiekunem zostaje Waldek, który jest razem
ze mną w pokoju. Pierwszy raz
jestem w pokoju z opiekunem.
Jola ma w tym roku pod opieką
trzy osoby w bardzo ciężkim
stanie, wymagają stałej opieki.
Czas wolny spędzam u moich

Mój pamiętnik

koju na kawę, ciastka i szampana.

przyjaciół i znajomych na kawie lub herbacie.
Mam ich bardzo wielu, a
przecież na pierwszym turnusie nie znałem nikogo. Kto by
pomyślał, że te wyjazdy tyle
zmienią w moim życiu! Po
koniec turnusu zapraszam ich
wszystkich do mnie na ciastka i szampana. Cieszy mnie,
że pan Edward w tym roku
jest bardzo aktywny i wesoły,
jego nastrój napełnia pogodą
nas wszystkich. A bardzo tego
potrzebujemy, gdyż na dworze
jest zimno i pada. Z tego powodu nie mamy okazji popływać
po jeziorze rowerem wodnym.
I tylko jeden raz udaje mi się
wyjść z Jolą na spacer. Wielką niespodzianką są dla mnie
odwiedziny moich znajomych
z WTZ „Radość” w Czeszewie:
pani psycholog Anity, terapeutki Marty i dwóch moich koleżanek z grupy Kasi i Beaty.
Rok 2006. Turnus w Wągrowcu rozpoczyna się 21 maja, a
kończy się 4 czerwca. Po przybyciu do ośrodka otrzymuję
klucze do pokoju numer cztery.
Już w holu obok recepcji spotykam Jolę, z którą się gorąco witamy. W pokoju jestem razem
z Michałem, który tak jak ja od
wielu lat jeździ na turnusy ze
„Startem”. Michał trochę choruje na kręgosłup, a poza tym
jest bardzo sprawnym chłopakiem. Moją opiekunką, a także
kierownikiem turnusu jest Jola.
Od rana do południa mam zabiegi rehabilitacyjne, na które
chodzę (czyli jeżdżę) sam, tym
bardziej, że warunki dla wózków są tu idealne.
Drugi dzień na turnusie był
słoneczny. Okazało się, że był

to taki jedyny dzień… Po obiedzie wybieramy się z Jolą na
jezioro popływać kajakiem,
pooddychać świezym powietrzem i porozmawiać. Nad
jeziorem przypadkiem poznajemy cztery dziewczyny, które
odbywają w naszym ośrodku
praktykę. Rozmawiamy z nimi
chwilę. Nieco bliżej poznaję je
na dyskotekach, jest z nimi naprawdę bardzo wesoło! Dwie
z nich, Joasia i Marta, wpadają
do mnie pewnego dnia na herbatę, rozmawiamy o osobach
niepełnosprawnych i o WTZ
w Czeszewie. Pewnego dnia
otrzymuje od Joli egzemplarz
ogólnopolskiego czasopisma
„Integracja”. Odkrywam, że wydrukowano w nim mój artykuł
o samodzielności! Następnego
dnia prawie wszyscy mi gratulują tego artykułu, dużo się o
nim mówi.
Pierwszy raz w życiu mam
okazję znaleźć się w kręgielni. Zabawę tę zafundował
nam „Start”. Podoba mi się tam
wszystko, kręgielnia jest dostosowana do wózków, elektroniczne tablice i wyświetlacze,
to robiło super wrażenie! 3
czerwca kilkuosobowa grupa
osób niepełnosprawnych z naszego turnusu autokarem wybiera się do Legnicy na coroczne spotkanie młodzieży. Bardzo
chcą, żebym i ja z nimi jechał,
szczególnie Benia nalega, ale
ja z bólem serca rezygnuję.
Boję się przeziębić, łatwo mi
zachorować. Czas wolny przeznaczam na wypoczynek u siebie w pokoju, chociaż od czasu
do czasu wpadam do przyjaciół
na herbatę lub kawę, również i
oni mnie odwiedzają licznie.
Zapraszam ich do mnie do po-

W tym roku, jak zresztą każdego poprzedniego gramy w
towarzyską grę liczbową, która
nazywana jest tombolą. Każdy
uczestnik przywozi ze sobą na
turnus dwa upominki. Później
organizatorzy turnusu zbierają
je i segregują według wartości.
Są też upominki ufundowane
przez organizatorów turnusu
i sponsorów. Każdy uczestnik
otrzymuje dwa kupony za darmo. Jeśli ktoś chce mieć więcej,
to może sobie je dokupić u danej osoby wyznaczonej przez
kierownika turnusu. Na kuponie są różne cyfry, na przykład
1, 9, 27, 42, 75, 99 (trochę to podobne do Totolotka). W danym
dniu i o danej godzinie wszyscy
zbieramy się w sali zielonej. Są
tam trzy stoły z nagrodami. Na
pierwszym stole są upominki
o wyższej wartości, na drugim
stole o średniej wartości i na
trzecim stole o najniższej wartości. Jest duża tablica i pudełko
z cyferkami od 1 do 99.
Kiedy już wszyscy są, zaczyna się gra. „Sierotka Marysia” wyciąga cyferki z pudełka
i podaje je uczestnikom gry.
Jeśli ktoś skreśli cały kupon,
wybiera sobie nagrodę o dużej
wartości, natomiast jeśli ktoś
na kuponie skreśli trzy rządki
pionowo lub poziomo, może
sobie wybrać nagrodę średniej
wartości, ale może też grac
dalej o wyższą nagrodę. Jeśli
ktoś skreśli na kuponie jeden
rządek, może wybrać nagrodę
o najniższej wartości lub też,
jak w poprzednim przypadku,
grac dalej. Kupon osoby, która
odebrała nagrodę, jest podpisywany jej imieniem nazwiskiem
i wrzucany do pudełka. Na
końcu losuje się z tego nagrody, które pozostały. Na samym
końcu losowana jest nagroda
specjalna, którą jest szampan
lub koniak.
Jak zawsze nadchodzi moment, którego najbardziej nie
lubię. Pora wracać do domu. A
ja, razem z pozostałymi uczestnikami turnusu, jak zawsze nie
chcemy wyjeżdżać, rozstawać
się ze sobą i z tym magicznym
miejscem. Ale wszyscy wiemy,
że wrócimy tu za rok.
Koniec
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o tradycji weszły już coroczne bale karnawałowe
w domach pomocy społecznej.
Czytelników „Filantropa Naszych Czasów” zapraszamy na
„Bal góralski”, który odbył się w
DPS na Ugorach.
Pomysłem terapeuty Domu
Lecha Mroczkowskiego było
stworzenie takiej atmosfery, aby
uczestnicy balu – mieszkańcy DPS-u i zaproszeni goście
– pensjonariusze innych DPS
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W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA UGORACH

Na góralską nutę
z Poznania i okolic, poczuli się
jak pod Giewontem. Wspólnie z
mieszkańcami wykonał więc odpowiednią dekorację: były góry,
hale pełne kwitnących krokusów,
a nawet pies pasterski i świstaki.
Zaproszono oryginalny zespół
taneczny „spod samiuśkich Tater”, jak powiedział organizator
balu. O żołądki balowiczów też
zadbano po góralsku. Ceprom z
Poznania zaserwowano góral-

skie jadło, między innymi kwaśnicę i oscypki.
W tworzeniu właściwej atmosfery balu pomagał rehabilitant Arek Hołoga. Także
niektórzy mieszkańcy załapali góralskiego bakcyla i, jak na
przykład pani Helena Trzebuchowska, przebrali się w góralski strój lub do swojego ubrania
dodali góralskie elementy.

„Gazda nad Gazdami” dyrektor DPS-u na Ugorach Grzegorz
Kozielski doglądał wszystkiego
gospodarskim okiem. Serce mu
się pewnie radowało, gdy widział
tyle zadowolonych i uśmiechniętych twarzy. Bo czy przy takiej
atmosferze i w takiej scenerii
można się źle bawić? Chyba nie,
zobaczcie sami.
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Wiersze
Przyszłość
Przechodnie śpieszą rano
Biegną goniąc odjeżdżające
Tramwaje i autobusy
W pośpiechu łapią gazety
By poczytać aktualności dnia
W południe człowiek w garniturze
Z teczką dokumentów gna na spotkanie
A studenci mający okienko między
zajęciami
Powtarzają materiał na kolokwia
i egzaminy
Po południu kobieta elegancko ubrana
Robi szybkie zakupu w supermarkecie
Ludzie wracają do domów
Gdzie czekają obowiązki rodzinne
Rozmowy z dziećmi i odpowiedzi
Na zagadkowe pytania
Wieczorem obejrzą jeszcze wiadomości
Potem zasną zmęczeni wrażeniami
Więc nie będzie miał kto zastanawiać się
Nad tym co przyniesie przyszłość

Wyznanie
Napiszę list
Do tego który jest obok
Niech poczyta go na dobranoc
Jak bajkę o złym duchu
Bezlitosnym i okrutnym
Zapytam w szczerości
Dlaczego złamał tyle przyrzeczeń
Po co nam tutaj wojny i niezgoda
Demonstracje uliczne i bunty
Dlaczego płaczą dzieci
Wołają o ratunek najsłabsi
Wskażę tych których nie słyszał
W krzyku i bólu konających
Już nie ucieknie nie schowa się
Przed odpowiedzialnością
Za nasze kolejne dni
Napiszę list
Tylko nie znam adresu

Modlitwa
Nocą wzywam Twojego imienia
Żądam odpowiedzi
Na pytania niejednoznaczne
Oczekuję szczerości
Jednej z najprostszych prawd
Czy jest jakieś antidotum na zło
i cierpienie?

P

KAROLINA KASPRZAK

ytanie: Czy choroba psychiczna członka rodziny
jest wystarczającą przesłanką do tego, by złożyć wniosek
o jego ubezwłasnowolnienie
całkowite?

Miliony wyciągniętych ku górze dłoni
Tysiące słów szeptanych drżącymi
wargami
Resztki nadziei zbierane z ziemi
Pośród tego wszystkiego jesteś ty
Niewidzialny i niedostrzegalny
Jak mam wierzyć, że mnie słyszysz?
Że widzisz rozpacz i ludzką bezsilność
Prostujesz drogi niegodziwców
A serca pokornych przebijasz sztyletem
Tylko przez przypadek i niedopatrzenie
Bo tak już musi być?
Modlitwę o życie zastąpiła modlitwa
o spokój

Odpowiedź: Zgodnie z art 13
par. 1 kodeksu cywilnego, do
ubezwłasnowolnienia
całkowitego osoby w wieku powyżej
lat trzynastu, może dojść tylko
wtedy, gdy są spełnione w chwili
orzekania o ubezwłasnowolnieniu dwie przesłanki, a mianowicie:
1. osoba, której dotyczy postępowanie, jest chora psychicznie,
niedorozwinięta umysłowo lub
też dotknięta innego rodzaju
zaburzeniami psychicznymi, w
szczególności pijaństwem lub
narkomanią,
2. wskutek tej choroby nie jest
w stanie kierować swym postępowaniem.
Instytucja ubezwłasnowolnienia zawsze ma na celu ochronę
osób, wobec których jest stosowana. Przy orzekaniu ubezwłasnowolnienia całkowitego należy przede wszystkim mieć na
względzie interes osoby, której
dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Nie można
orzekać ubezwłasnowolnienia

Poszukiwania
Dotykając słowem rzeczywistości
Pytam gdzie jesteś?
Oczy które nigdy nie ujrzały piękna świata
Rozpaczliwie proszą cię o pomoc
A ty milczysz
Stopy które nie dotknęły powierzchni ziemi
Błagają o przyzwolenie na to
A ty każesz im cierpliwie czekać
Usta wypowiadające bezdźwięczne słowa
Krzyczą o ratunek uzdrowienia
A ty żądasz od nich wytrwałości
Gdzie jesteś kiedy za białym parawanem
Maleńka twarzyczka odchodzi w nicość
Gdy w najpiękniejszą noc roku
Ciszę zakłócają obelżywe pretensje
Czy jesteś obecny tylko w klepanych
modlitwach
I artystycznej wyobraźni malarzy?

Tęsknota
Zbyt daleko jesteś
Bym mogła zapomnieć
O tęsknocie
O wszystkich dniach i nocach
Z tobą i bez ciebie
Dziś każda chwila jest
Pragnieniem dotyku twojej dłoni
Kiedy samotnie przemierzam
Zatłoczone ulice miasta
Pragnieniem twego uśmiechu
Dodającego odwagi na dalszą drogę
Zbyt blisko jesteś
Wciąż cię czuję w odległej przestrzeni
Ukrywam w strugach deszczu krople łez
Szeptem wołając do sennego nieba
O powszedni chleb miłości

KRZYSZTOF MURKOWSKI
ROGOŹNO

Życie
Życie człowieka
jest lak lot ptaka
Kiedy szybuje wysoko
Taki beztroski i wolny
Tak, gdy jest człowiek
szczęśliwy
Gdy dokonuje małych cudów
Gdy przyjdą te piękne chwile
Gdy serce do góry wzlata
Aby podziwiać świat cały
W swym najwspanialszym
stanie
A kiedy przyjdą trudne chwile
To jak jaskółka
przed deszczem
Obniża się coraz niżej
Jakby całowała ziemie
Tak człowiek czasem
przytłoczony
Gdy przyjdą te najtrudniejsze
chwile
Ale przecież zawsze
trzeba wierzyć
Że przyjdą jeszcze
te lepsze chwile
Wtedy znowu
uniesie się do słońca
Tańcząc z radości
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NASZE PRAWA
Kiedy ubezwłasnowolnienie?
z powołaniem się na interes innych osób lub instytucji.
Owa instytucja nie może być
wykorzystana dla ochrony interesów majątkowych innych osób.
Ma ona na celu interes osoby,
która ma być ubezwłasnowolniona, a nie interes innych osób
czy urzędów, jak na przykład zapobieganie tą drogą zabieraniu
czasu nietypowymi zachowaniami danej osoby wynikającymi
z choroby czy też uprzykrzaniu
się osobom trzecim itp. Instytucja ta nie ma na celu ochrony
osoby, której dobra są zagrożone
ze strony osoby chorej.
W związku z powyższymi rozważaniami należy zauważyć, że
choroba psychiczna, niezależnie od stopnia zaawansowania,
sama przez się nie uzasadnia
ubezwłasnowolnienia. Zgodnie
z celem i istotą instytucji ubezwłasnowolnienia, do całkowi-

tego ubezwłasnowolnienia nie
wystarczy samo stwierdzenie
istnienia choroby psychicznej
czy upośledzenia intelektualnego i niemożności kierowania swoim postępowaniem, ale
przy orzekaniu należy mieć na
względzie interes osoby, której
wynik postępowania dotyczy.
Trzeba zatem badać nie tylko
rodzaj choroby, stopień jej nasilenia, lecz również sytuacje
życiowe osoby, o której ubezwłasnowolnienie chodzi, a w
szczególności to, skąd czerpie
środki na utrzymanie, czy pracuje zarobkowo, jak radzi sobie
w zwykłych sprawach życia codziennego, czy posiada rodzinę
mogącą jej zapewnić faktyczną
pomoc i opiekę.
Ponadto nie każda choroba
psychiczna pociąga za sobą taki
skutek, że chory nie jest w stanie kierować swoim postępo-

SPOTKANIE
W ZESPOLE SZKÓŁ
AGROBIZNESU

Z kroniki Grupy
Wsparcia w Rogoźnie

W piątek 23 stycznia byliśmy
w Zespole Szkół Agrobiznesu
na spotkaniu świątecznym pod
nazwą „Hej kolęda, kolęda”.
Słuchaliśmy kolęd w wykonaniu Sylwii Sell oraz uczennic
tejże szkoły. Podziwialiśmy
popisy taneczne Świętych Mikołajów, którzy obdarowali nas
upominkami. Wystąpili nasi
znajomi z Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Wiardunkach. Po
wspólnym kolędowaniu była
kawa i słodki poczęstunek.

BAL W PARKOWIE

W sobotę 24 stycznia
uczestniczyliśmy w balu
karnawałowym pod hasłem
„W krainie motyli” dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej w zespole szkół w Parkowie. Pani Dorota Mąderek
przedstawiła gości balu: lekkoatletę Szymona Ziółkowskiego, Henryka Rozmiarka,
dr. Włodzimierza Drygasa
oraz harcerski zespół pieśni
i tańca „Gawęda” z Warszawy. Obejrzeliśmy bajkę w
wykonaniu uczniów „Calineczka”. Były tańce, parkiet
zapełnili niepełnosprawni

i ich opiekunowie. Podziwialiśmy występ „Gawędy”.
A potem znowu tańce. Była
loteria fantowej, goście rozdawali autografy.

W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
26 stycznia byliśmy w Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na spotkaniu świątecznym. Poznaliśmy historię
TPD w Rogoźnie. Potem obejrzeliśmy wzruszające jasełka
w wykonaniu naszych przyjaciół z Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Wiardunkach.
Pożegnaliśmy odchodzącą na
emeryturę wieloletnią dyrektorkę Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej panią Marię
Stachowiak. Podziękowania
otrzymały osoby zasłużone
dla pracy z osobami niepełnosprawnymi.

waniem. Zależy to od rodzaju i
stopnia nasilenia choroby oraz
od indywidualnych objawów
występujących u danej osoby.
Instytucja ta ma na celu nie tylko
zabezpieczenie spraw z zakresu
prawa cywilnego, ale również
chroni osobę głęboko upośledzoną w momencie ewentualnego ustalenia faktu popełnienia
przez nią przestępstwa (zarzutów zawartych w akcie oskarżenia), w sytuacji, gdy oskarżony
(podejrzany) nie mógł rozpoznać
znaczenia tego czynu lub pokierować swym postępowaniem z
powodu zakłócenia czynności
psychicznych.
Należy pamiętać, że ubezwłasnowolnienie danej osoby
jest tylko i wyłącznie zasadne
w przypadku, gdy wskutek choroby psychicznej nie jest ona w
stanie kierować swym postępowaniem.

SPOTKANIE
Z HISTORIĄ
W niedziele 2 lutego nasza
grupa brała udział w 14 „Spotkaniu z Historią” w Marlenie
koło okazałego dębu, gdzie
według tradycji zamordowano
króla Przemysława II. Umieszczono tam stoiska historyczne.
Każdy mógł spróbować swoich
sił w rzucie nożami, toporka-

Podsumowując, należy stwierdzić, że choroba psychiczna
niezależnie od stopnia zaawansowania, sama przez się nie
uzasadnia ubezwłasnowolnienia; konieczne jest spełnienie
dalszych przesłanek. Choroba
psychiczna członka rodziny
może być przyczyną złożenia
wniosku o ubezwłasnowolnienie, wnioskodawcy powinni mieć
jednak na uwadze, że zgłoszenie
wniosku w złej wierze lub lekkomyślnie podlega karze grzywny
do jednego tysiąca złotych.

MONIKA DOLATA
Biuro Doradcze
GESTOR
ul. Słowackiego 13/29
60-822 Poznań
tel./fax (061) 847-23-16
www.grupagestor.com
lex@grupagestro.com

mi oraz w strzelaniu z łuku i
rzucie oszczepem. Był ciekawy wykład na temat sprawców
mordu na królu Przemysławie
II. Obejrzeliśmy pokazowy
pojedynek rycerski. Zapalone znicze w dowód pamięci o
Przemysławie II. Na zakończenie było ognisko z kiełbaskami
i herbatą.

KRZYSZTOF MURKOWSKI
PODOPIECZNY GRUPY WSPARCIA
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FATUM?
Czyżby to odwieczna
Taka dola nasza:
Wierzyć w obiecanki
I zaciskać pasa?

NIESTETY
„Jeszcze Polska nie
zginęła”.
To pieśń przeszłości.
Bo dziś, mówiąc szczerze,
Nie ma tej pewności.

CO GORSZE?
Powodzie, huragany, upały
To tragiczna statystyka.
Co nas wpierw wykończy:
Żywioły czy polityka?

Fraszki
STARANIA

SUKCES?

Widać, że na szczycie
Wysiłków nie szczędzą,
By powszechną biedę
Zastąpić nędzą.

Wytyczoną drogą
Szybko się szło.
Sukces już bliski!
Wyczuwa się dno.

NIE TĘDY DROGA

RÓWNOWAGA

Czas już najwyższy,
By przyznać szczerze,
Że blefując można wygrać
Tylko w pokerze.

Zachować równowagę!
I właśnie z tej racji
Przy wzroście bezrobocia
Mamy wzrost biurokracji.

ZABEZPIECZENIE

ARENA POLITYCZNA

W trosce o los
Niepełnosprawnego
człowieka
Zapewniona głównie
Boska opieka.

To są gwoździe programu,
Z których cyrk ten słynie:
Żonglerka, występy
błaznów
I balans na linie.

OPTYMISTA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Naiwny dupek,
Który wciąż wierzy,
Że się podniesie to,
Co już leży.

OBIECANKI

BUDŻET

To miała być miłość
Prawdziwa i szczera…
A się ino bieda
Do dupy dobiera.

Tyle pieniędzy
Będzie w kasie,
Ile od Unii
Wyżebrać da się.

Fraszki
RADOCHA

BEZWARTOŚCIOWY

Jesień życia także
Może być radosna,
Kiedy lata lecą,
A w sercu wciąż wiosna.

Nie zaznał szacunku,
Choć ci, co go znali,
Na kilka milionów
Go oszacowali.

OŚWIECENI

FILOZOFIA

Znów gówno zrobią
I będzie heca,
Bo im żarówka
„Osram” przyświeca.

Płynnego słowotoku
Nie przelewki różne
I z pełnego w pełne,
I z pustego w próżne.

SAMIEC

PODWYŻKI

Uparcie
Stronił od dam
I robił na stronie
To sam.

Stopa się podniesie
Nawet w krótkim czasie,
Gdy się włoży buty
Na wyższym obcasie.
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Kupta se różowe brille
R

ozchodzi sie o Bonia, co
miyszko na Kazimierza. Pozywajom gó tyż Cykuś, bo onymu co po chwiłke puko w gorze
i mo jakiesiś pomysły. Jeszczyk
jak był bymbasem, mioł konwulicje (padaczkę) i to cheba
rzuciło mu sie na łeb.
Ale nie stawiomy gó porówno
zes z tym hampelmanem numer
jedyn spod Biłgoraja, co pyndzi
wińska, a jak sie najunchoł (nawąchał) w buby (płuca) okowity, to zaś pytoł prezydenta, czy
jestta chamym i czy pije. Cykuś
mo nierówno pod posobom (suﬁtem), ale nie ubliżo. Tu Cykuś
nom opowiedzioł:

– Tak sie zdarzyło, że krewniok onygó miyszka na Tajwanie. Tam jedno tako kletuśnica
(plotkara) i klepibaba (pyskata)
doprowadziła, że braszka Cykusia ni móg spiłować. Wew roku
1962 postawił garaż na podwyrzu zes garbuleji. Zaś bez te pieruńskom hakate po 30 latach kozali onymu rozebrać, bo wyszło
nowe prawo. Poczciwota loto tu
i tam i się prosi, żeby sie odkrzanili od onygó. Istny czyto gazety,
patrzy wew telewizorniom. Co
mo robić?
Tak godo Ryniu:
– Kto czyto „Gazyte Wybiórczom” – działa myndrze, myśli

twórczo. A tero wew Polsce jedyn zes PSL zamiaruje sundzić
sie zes nieboszczykiem Piłsudskim. Cykusia podpuszczają,
żeby sie dołunczył, bo jak była
wojna zes ruskimi w dwudziestym roku i dziadusiowi wycini
żyżniok (żywopłot). Ktoś niech
w kóńcu zapłaci, dejma na to
Piłsudski.
– Nie mom nic przeciwko królowi Kaźmiyrzowi Wielkiemu
– godo Cykuś – ale jak budowoł
zamki, nie mioł pozwolynia zes
architektury ani nadzoru budowlannygó zes Urzyndu Miasta. Trzebno by zamki rozebrać
i zaś od nowa zbudować bez
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roboty publiczne, bo tero kryzys.
Żeby uniknąć kryzysu uwożom,
aby kiciorzy puścić precz zes
pudeł i akta dać do archiwum, a
zaś zajmą sie tym historyki. Na
zamkniynciu pierdlów bydom
ogrómne oszczyndności. Sundy miałyby tylko drobne sprawy
i kierowały wiaruchne do prac
społecznych i sprzuntań uliców,
jak pozbadli te złotom medalistke Otylie. Straciła brata, a
najsprawiedliwsi dołożyli jeij…
mietłe. Paniska, psiakrync. To
som paniska sprawiedliwości…
Tak nami wstrzunsło to, co
powiedział Cykuś, że nawet nie
dopilim kawuchy. Żeby nie dostać na łeb, trzebno tero dostać
kupić różowe brille.

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIYNGI HILLS

WSPOMNIENIE Z PRL-U
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

– Wiecie co?! – przerwała
gwar rozmów w pokoju śniadań
jedna z prządek. – Obserwuję od
pewnego czasu naszych smarowników i nastawiaczy i widzę,
że nie ma dnia, by nie śmierdziało od nich bimbrem.
– To prawda – potwierdziła inna. – Też to zauważyłam.
Więcej! Chciałam ich podejrzeć,
kiedy i gdzie się tak doprawiają.
Zakradłam się do ich kapciory,
ale prócz butelek z „Mirindą” innych nie było.
– Może mają zamknięty w
szafkach? – zastanawiała się
prządka.
– Nie, szafki ubraniowe i narzędziowe mają otwarte, tam
też same butelki, puste, albo z
„Mirindą”.
Dyskusja o „Mirindzie” trwała
przez całą przerwę śniadaniową. Kobiety dziwiły się, co takiego może być w tym napoju,
że smarownicy i nastawiacze są
takimi jego smakoszami. Mimo
przydziału wykupywali niemal
całe dostawy do wydziałowego sklepiku. Któregoś dnia, tuż
po śniadaniu, gdy nastawiacze
i smarownicy byli zajęci pracami przy maszynach, do ich
pomieszczenia weszli kierownik zmiany Ryszard Bartosik i
kierownik oddziału Józef Janiak.
Postanowili sami dowiedzieć
się, co było powodem dziwnego
zachowania pracowników.
– Ludzie mieli rację – odezwał
się Janiak. – Kąpią się chyba w tej
„Mirindzie”!

Amatorzy „Mirindy”
– Wiesz co, Józiu, napiję się
– Bartosik sięgnął po butelkę
na stole i aluminiowy kubek.
– Może i ty?
– A nalej.
Bartosik napełnił kubki i zaczęli pić.
– O ku… co to jest? – wybełkotał Bartosik.
Łapali ustami powietrze jak
ryby wyjęte z wody.
– To bimber, prawie nie śmierdzi – pierwszy ochłonął Janiak.
– Ale trzeba czymś popić
– zgodził się Bartosik. – Może w
tamtych butelkach jest „Mirinda”?
Próbowali kolejno butelka po
butelce i w każdej był bimber. Do
próbowania była cała skrzynka.
Gdy spróbowali z ostatniej, zapalili i postanowili poczekać na
winowajców. Tymczasem bimber zrobił swoje: powieki zaczęły
im się zamykać, aż w końcu z na
wpół dopalonymi papierosami
zasnęli tak mocno, że nie słyszeli, jak do pomieszczenia wszedł
kierownik wydziału inżynier
Pawlikowski.
– Hej – krzyknął nie panując
nad głosem. – Panowie kierownicy nie maja gdzie spać?
– Cicho – szepnął nie otwierając oczu Bartosik.
– Szeﬁe – oprzytomniał nieco
Janiak – my tu sprawdzamy, dlaczego od pracowników codziennie czuje się wódkę…
– Pięknie to sprawdzanie wygląda! I to kto, towarzysze kierownicy. Ciekawe, co na to powie
Komitet.

– Nie dowie się, szeﬁe. Schowamy się gdzieś na chwilkę.
– Na chwilkę? – Pawlikowski
jakby poweselał. – Zejdźcie mi
z oczu!
– Ale co dalej? – spytał wystraszony Janiak.
– Schowajcie się gdzieś, wstyd
mi za was. Próbowali… Jedyna
dla was kara, to po mordzie!
– Dobrze, chodź Rysiu – Janiak wziął pod rękę Bartosika i
wyszli.
– A ja sobie poczekam na
tych mirindomanów – szepnął
Pawlikowski i usiadł przy stole
wpatrując się w butelkę z domniemaną „Mirindą”.
Zaczęli się schodzić nastawiacze i smarownicy. Byli zaniepokojeni obecnością kierownika,
czuli, że coś się stało.
– Powiedzcie mi, drodzy panowie, co to jest – Pawlikowski
wskazał wzrokiem na butelki.
– „Mirinda” – bąknął któryś.
– „Mirinda”?! – Pawlikowski
nie mógł powstrzymać gniewu.
– A ja wam teraz każę wypić tę
„Mirindę”! No jak, pijecie?
– Jak się spsociło, to po męsku trzeba się przyznać i prosić o wybaczenie – odezwał
się najstarszy Stawicki. – Tak,
to bimber, ale nie dla nas. Zgoda, wypijaliśmy po kielichu, bo
musieliśmy trzymać fason.
– Jak to, trzymać fason? – zaciekawił się Pawlikowski.
– Powiem wszystko – Stawicki

spojrzał po kolegach. Nie widział
sprzeciwu, więc mówił dalej:
– Z „Mirindy” robimy bimber.
Jest dla nas towarem wymiennym…
– Jak to?
– Ponieważ mięsa z kartek
na wyżywienie rodzin nie wystarczy, postanowiliśmy jakoś
zaradzić. Zmiarkowaliśmy, że z
„Mirindy” może dobry bimber, bo
smak pomarańczy łagodzi…
– Ile z tej litrowej butelki wychodzi? – zaciekawił się Pawlikowski.
– Prawie ćwiartka. Ale i tak się
opłaci.
– To prawda – zgodził się
Pawlikowski. – A możecie mi
dać przepis?
– Czemu nie. Ale co nami, panie inżynierze?
– Co z wami… – Pawlikowski
zamyślił się. – Za godzinę któryś z was przyniesie mi przepis. A wy wylejecie „Mirindę”
do zlewu. Zgoda?
– Zgoda! – poweselał Stawicki. – Przepis dajemy od
ręki, jest bardzo prosty. A za
taką butelkę mamy od chłopaków kilogram mięsa albo
kiełbasy.
Ciekawe, czy jest drugi tak
twórczy naród na świecie
– myślał Pawlikowski idąc do
biura. – Cholera, żeby z napoju chłodzącego wódkę robić,
nigdy bym na to nie wpadł.
Ale – tu zatrzymał się jakby
z niepokojem – chyba takimi
frajerami nie są i nie wyleją do
zlewu tego bimbru…
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPORAWNYCH (II)
POZNAŃ

N

iepełnosprawnych – mówił na Sympozjum prof.
dr hab. Zbigniew Woźniak z
Instytutu Socjologii UAM w
Poznaniu – uważa się za najliczniejszą mniejszość społeczną. W świecie stanowią
około 1/10 całej ludzkości, w
poszczególnych krajach – od
1/5 do 1/15.
Dążenia
emancypacyjne
mniejszości mogą być uznane
jako wyzwanie do poszerzenia
pakietu praw człowieka w nawiązaniu do uznawanego dziś
prawa ludzi do zrzeszania się
jako istotnego obszaru zaspokajania ich potrzeb materialnych i duchowych.
W latach 1990. porzucono
posługiwanie się w Polsce
słowem „inwalida”. Prawo
obywatelstwa zdobyło pojęcie
„niepełnosprawny” bądź „osoba niepełnosprawna”. Ostatnio
ONZ stosuje zwrot bardziej
dosadny: „osoby z niepełnosprawnościami” – „persons
with disabilities”.
Z użycia wychodzą terminy obarczone pejoratywnym
wydźwiękiem, jak „inwalida”,
„upośledzony”, „kaleka”. Coraz
powszechniejszy obieg zaczyna mieć określenie „człowiek
z ograniczoną sprawnością”
– wskazał Zbigniew Woźniak.
Ograniczenie
sprawności
jednostki rozumie się jako
pierwotne i wtórne. W znaczeniu pierwotnym ograniczenie
sprawności oznacza chorobę,
wadę anatomiczną, zaburzenie rozwojowe, uraz itp., w
znaczeniu wtórnym – za ograniczenie sprawności uważa się
związaną z zaistniałą chorobą,
wadą itd. sumę trudności – barier – powstających w życiu
jednostki w drodze do głównego nurtu egzystencji zbiorowej.
Osobę z niepełnosprawnością konfrontuje się nie tylko
ze spowodowanymi przez
chorobę, uraz, wadę itd. jej
osobistymi niedogodnościami
czy ograniczeniami, ale owego
niepełnosprawnego postrzega
się i ocenia z uwzględnieniem
przeszkód i restrykcji społecznych, na które on napotyka z
racji takiego a nie innego sposobu urządzenia życia zbiorowego – przyrodniczo-technicznego i społecznego.
Cóż więc jest takiego w
zbiorowym (społecznym) życiu

Godność i sprawiedliwość
dla wszystkich
ludzi i tworzonych przez nich
strukturach socjalnego współżycia – pytał prof. Z. Woźniak
– co może pogłębić lub zniwelować skutki niepełnosprawności dla jednostki? Społeczeństwo – powiedział – formułuje
pod adresem swoich członków
oczekiwania, kultywując określone normy, wzory zachowań,
wartości, akceptowane czy
nieakceptowane postawy.
Będąc niepełnosprawnym,
oczekiwaniom owym nie
można zadość uczynić lub nie
można ich spełnić w sposób
uznany w środowisku lub kręgu społeczno-kulturowym za
praktykowany. Człowiek jest
niepełnosprawny, o ile w miejscu bytowania napotyka utrudnienia w dostępie do zasobów
i głównego nurtu życia.
Liczbę osób z niepełnosprawnościami w państwach
UE szacuje się ogółem na 45
milionów (15% ich globalnej
populacji). W świecie – według
WHO – niepełnosprawni stanowią 1/10 (10,0 %) całej ludności
świata (mowa oczywiście o ludziach z niepełnosprawnością
udokumentowaną). W Polsce
odsetek osób z niepełnosprawnościami wynosi 14,7 % społeczeństwa (5,5 miliona według
spisu w 2004 roku).
Wśród niepełnosprawnych
w kraju przeważają osoby ze
schorzeniami układu krążenia
oraz chorobami upośledzającymi sprawność ruchową.
Rzadsze są schorzenia neurologiczne i okulistyczne oraz
schorzenia narządu słuchu,
zaburzenia psychiczne i upośledzenia sprawności intelektualnej. Wiekowo najwięcej
niepełnosprawnych w Polsce
– 53% – znajduje się w wieku
produkcyjnym (16-65 lat). 3,7%
populacji niepełnosprawnych
stanowią dzieci i młodzież do
16 roku życia, zaś 43% – to ludzie w wieku tzw. poprodukcyjnym (po ukończeniu 65
roku życia).
Oczekujemy dalszego wzrostu odsetka jednostek z niepełnosprawnościami w Polsce i
innych krajach. Wzrasta udział
ludzi starszych przy postępującym spadku liczby nowo
urodzonych. Wśród przychodzących na świat dzieci coraz
więcej rodzi się niemowląt,
których waga po urodzeniu

FOT. MARCIN BAJEROWICZ

Maciej
Sieradzki

Sympozjum prowadził
prof. dr hab.
Aleksander Kabsch.
wynosi zaledwie 500-600 gramów.
Wcześniactwo
zwiastuje
ujawnianie się deﬁcytów rozwojowych, mogących skutkować różnymi ograniczeniami
sprawności. We wszystkich
grupach wiekowych utrzymuje
się od lat wzrost ilości wszelkich możliwych urazów.
Niewidoczne na ogół są
choroby przewlekłe, przyczyny
77% stanów niepełnosprawności w Polsce. Oﬁary urazów
i zatruć razem wzięte to 13%
osób uznanych za niepełnosprawnych. Tylko ich część
– jaka? (nie wiemy!) – są to
niepełnosprawni widocznie!
Wreszcie 7% niepełnosprawnych w Polsce to nosiciele wad
wrodzonych.
Tylko 17,3% ogółu osób z niepełnosprawnościami w Polsce
pozostaje w stosunku pracy.
Jest to 3-krotnie mniej aniżeli
w krajach „starej” Unii Europejskiej i aż 5-krotnie mniej
niż w Stanach Zjednoczonych.
Jako całość niepełnosprawni
są wrażliwi na skutki niekorzystnych dla nich procesów
społeczno-ekonomicznych:
deindustrializacji czy gwałtownego upadku całych branż
czy regionów.
Dla ludzi z ograniczoną
sprawnością podjęcie często
łączy się z trudnościami taki-

mi, jak: wyjście z domu, przemieszczenie się, stawienie
czoła wymogom (np. prawem),
zdobycie kwaliﬁkacji stosownych do własnej sytuacji
sprawnościowej, nastawienia
pracodawców i kolegów z pracy.
W Polsce osoby z niepełnosprawnościami są zatrudnieni
najczęściej w rolnictwie, pracach prostych, sferze usług
oraz jako robotnicy w przemyśle i rzemieślnicy. Trzecia część
niepełnosprawnych pracujących zatrudniona jest w zakładach pracy chronionej, reszta
– na otwartym rynku pracy lub
prowadziła ﬁrmę. Najczęściej
pracują osoby z uszkodzonym
narządem ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi oraz
układu krążenia (dane z lat
2003-2004).
Ludzie z orzeczeniami o
niepełnosprawności w pewnej
części – nie wiadomo, jakiej
– odczuwają niechęć do rejestrowania się w urzędach pracy
czy gdzieś indziej jako osoba z
niepełnosprawnością. Wielkości liczby niepełnosprawnych
chcących pracować dokładnie
nie znamy. Trudno dostępne są
dla nich informacje o możliwościach zatrudnienia czy otrzymania pracy.
Spółdzielnie inwalidów w
Polsce oferowały im kiedyś
niektóre stanowiska pracy, wymagające jedynie przyuczenia.
W postmodernizmie drastycznie zmalała ilość prac prostych
potrzebnych w gospodarce.
Ujawniły się bariery edukacyjne, stojące przed młodymi
ludźmi z ograniczoną sprawnością. Tylko 1% z 2-milionowej obecnie rzeszy studentów
w kraju to osoby z niepełnosprawnościami !
W korporacjach dochodzi do
zwalniania jednostek czy nawet całych zespołów ludzkich.
Jakże często na pierwszy ogień
zwolnień idą mniej wydajni,
słabsi, ludzie chorzy. Stojąc
przed możliwością przyjęcia
do pracy jednego czy większej
ilości osób z ograniczeniami
sprawności, pracodawcy boją
się możliwości ich większej –
niż przeciętna – wypadkowości
i przewidywanych wększych
kosztów (ubezpieczenia itd.).
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Tina
Wieczorek
POZNAŃ

Dedykuję samotnym,
tym w parach, zakochanym,
rodzicom, dorosłym dzieciom.
Ponadto mojej Krysi i jej synowi
Łukaszowi, którzy odeszli
w mlecznej zamieci Stycznia
2006, Asi, Marice, Oli, Basi,
Lidce i Małgosi, Leszkowi,
Jackowi, Januszowi
i p. Marcinowi, Krzysiowi i Krysi
oraz pozostałym.
„Serce, które kocha,
nie jest już niczyje”
ks. Jan Twardowski

N

o tak teraz ojciec nakablowal. Wypełniło ją jednak
uczucie wdzięczności w stosunku do ojca. Jeszcze wczoraj była wściekła, że musi
radzić sobie sama, teraz ma
okazję się do tego przyznać.
– Mam i zupełnie sobie nie
radzę... – usłyszała samą siebie.
– I bardzo Ci dziękuję, że
się tym zająłeś. Chyba po raz
pierwszy spokojnie się wyśpię.
Czuła, że jak nie skończy, to
już się nie zatrzyma w użalaniu
nad sobą.
– Jak tylko będę mógł ci pomóc i będziesz tego chciała,
zadzwoń, proszę. Nie chcę się
narzucać.
– Zadzwonię. Obiecuję, że
zadzwonię.
Gdy odłożyła słuchawkę,
była zdziwiona.
– A gdzie kobieta Batman?
Czyżby uczy się być Jogi babą?
Czuła jednak ulgę i nawet
bardzo jej się to podobało.

XVI
Powrót Olka zbliżył dzieci
do ojca. Ciągle wybywały pod
pretekstem spotkania z nim.
Rozumiała nawet Jerzego. Potrzebował męskiego towarzystwa, ale Agata?!
Z drugiej strony Agata zawsze adorowała Olka. Na początku czuła się odrzuconą
matką i nawet była zazdrosna.
Szczególnie wtedy, gdy Aga
miała dziesięć lat i wydawało
się jej, że to jest najlepszy czas
na przyjaźń kobiet. Na szczęście Luca, która ma trzy córki,
wybiła jej te mrzonki z głowy.
To jest czas, kiedy dziewczyna zaczyna sobie budować
obraz przyszłego mężczyzny,
potrzebuje ojca bardziej niż
kiedykolwiek wcześniej lub
później.

Okno Darii
A później to Olek wyjechał
i tyle Agata miała z wzoru
ojca.
Teraz Daria też miała uczucie zagrożenia. Bała się, że zostanie sama. Dzieci odejdą do
ojca i jej zostanie tylko wieloletnia harówka. Nieprzespane
noce i rozdarcie na wywiadówkach na dwie osoby. Intuicyjnie
jednak czuła, że nie powinna
się wtrącać.
Z Agatą w zasadzie zawsze
miała trudności. Może dużo
w tym było jej winy. Podobnie
jak jej matka, traktowała ją jak
dziewczynkę. No ale przecież
nią była. Kto jest dorosły tuż
przed maturą?
A jednak każdy chce być dorosły tuż przed maturą .
Ona spotykała się wtedy z
Olkiem i żeby tylko. Pamięta,
jak po wyjściu ze szpitala w
wesołym miasteczku „przypadkowo” spotkała Darka. W
zasadzie już na bardzo poważnie była dziewczyną Olka,
a dała się porwać czarowi
chwili, wesołej zabawie. Diabelskie koło i kolejki górskie.
Cała ta adrenalina tak zbliżyła
ją do Darka, że zapomniała,
czyją była dziewczyną. Była
równie trzpiotowata jak jej
córka. Może Agata ma to po
niej.
Nie, chyba jednak jest mądrzejsza. Ma kolegów, ale
nie weszła w żaden związek.
Teraz ma w głowie tylko wyjazd na studia. Chłopak by jej
przeszkadzał, jak stwierdziła.
Byłaby rozłąka, a nie wierzy,
że można tęsknić i kochać na
odległość, więc nie będzie ryzykować Trochę ta trzeźwość
umysłu Agaty ją, Darię, też
przeraża.
No bo może skoro sama nie
umie kochać to i nie nauczyła
tego swojej córki? A tak się starała.
Podczas każdej rozmowy telefonicznej lub w każdym liście
dopisywała swoim dzieciom
słowa Kocham Cię. Nawet pamięta – Daria uśmiechnęła się
do wspomnienia – jak znalazła
kartkę Jurka z VI klasy: Tato!
Poszedłem na plac z psem. Kocham Cię. I ja też – Agata, dopisała niezdarnie ich panna
Często pisali sobie takie liściki:
Zupa jest w lodówce, odgrzejcie ją, lub poczekajcie. Za
20 minut będę
Kocham was, mama.
Może znalazłaby się moja

lampka podręczna! Jestem zły,
ale też was Kocham.Bardzo
wściekły Ojciec
Kto chodzi w moich papciach? (domyślam się). Nie
lubię tego, ale cię Kocham.
Mama
Jestem u Kaśki, i wrócę na
dobranoc. Kocham Was, Agata
Szkoda, że nie założyła specjalnego zeszytu. Byłoby co
czytać po latach
– Mamo, zobacz co napisała
Zośka na GG – z zamyślenia
wyrwała Darię córka, rzucając
słowa spod komputera
– Co takiego?
Zapomnij, ja też zapomnę i
śnić będę na zawsze i głęboko.
– Ale ma chandrę. Jeżu, jakie
to ponure.

– Nie drwij sobie, Maa. Zosi
się ostatnio nie udawało. A ten
chłopak, z którym chodziła, to
chyba przysłonił jej cały świat,
bo egzaminy oblała.
– Ciotka Luca wie?
– Że oblała, to pewnie wie,
ale dlaczego, to może nie wiedzieć.
– Wiesz, czasem sobie myślę, że ten cały wasz świat jest
taki wirtualny.
– Chłopak z Internetu, którego namacalnie nigdy nie widziałyście. Sytuacje w których
się poznajecie, też fantastyczne
jak w grze komputerowej. Czasem myślę, że wszystko to jest
wymyślone.
– Jesteś mamo niesprawiedliwa. A samobójstwo Anny
było nieprawdziwe?
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– No właśnie, to też jest jakieś nieprawdopodobne.
– Nie rozumiesz nas!
– Nie rozumiem i nie lubię
gdy krzyczysz na mnie!
– A słyszysz siebie!
– Jesteś bezczelna!
– Też Cię kocham!
– Co?
– Też Cię kocham, mamo
Teraz Daria oniemiała. Jej
pyskata córka dała najlepszą
lekcje miłości, jakiej Daria mogła się spodziewać.
– Co zrobimy ? Jak pomożemy Zosi? – spokojnie zapytała.
– Zadzwoń Maa do cioci i powiedz, by z nią porozmawiała.
Ja wyjdę na zdrajczynię.
– Obiecuję, że to zrobię i też
cię kocham.
Martwiły ją własne dzieci, a
siostrzenice równie mocno. Co
ona tak tymi dziećmi się przejmuje!? Może to ochrona genów? Też gdzieś to wyczytała.
W trudnych sytuacjach rodzice
ratują swoje nawet bardzo kalekie dzieci, które nie mają szans
na długie życie, ale tak podobno
działa instynkt. W ten sposób
chronimy swój kod genetyczny.
Może to i obrzydliwa prawda?
Zdecydowanie jednak wolała wierzyć w związki rodzinne i
czym prędzej wykręciła numer
do Gdańska.
– Luca, wiesz, dawno nie
dzwoniłam – zaczęła niezręcznie.
– Dawno. Coś się stało?
– zdziwiła się Lucyna.
– Nie, nie
– A co u dziewczyn? Jak tam
ich egzaminy? – spytała.
– Daria, powiedz prawdę, po
co dzwonisz? Coś się stało...
– Stało. To znaczy nie jeszcze i mam nadzieję, że nic się
nie stanie.
Wiesz widziałam opis Zosi
na Gadu Gadu i mam wrażenie,
że ma chandrę co najmniej.
– Tak, chyba jest załamana.
To z powodu Marcina. Wybrał
jej koleżankę z roku. Franciszek wziął urlop i zabrał ją na
korty tenisowe. Ufam, że ten
wyjazd jej dobrze zrobi.
– To kamień z serca. Jakby
co, to przyślij ja do nas, może
zmiana miejsca jej pomoże.
– Dobrze mieć siostrę. Dziękuję, jak będzie taka potrzeba,
to ją przywieziemy.
Daria zaczęła się zastanawiać, co lepsze: nieszczęśliwa
miłość Zosi czy przyziemna
trzeźwość umysłu Agaty.
cdn.
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Mongolia
w Ogrodzie Botanicznym
O
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twarcie
niecodziennej
wystawy fotograﬁi odbyło się 24 stycznia w Pawilonie
Ekspozycyjno-Dydaktycznym
Ogrodu Botanicznego UAM
w Poznaniu. Zdjęcia przedstawiały bowiem najprawdziwszych ludzi i krajobrazy
Mongolii, i to tej najbardziej
oddalonej od współczesnej
cywilizacji, w której zachowały się obyczaje i styl koczowniczego życia sprzed
tysięcy lat.

Wystawę otwiera dr Karol Węglarski. Z prawej Michał Woroch,
z lewej Roman Durda – pełnomocnik rektora UAM
do spraw osób niepełnosprawnych.

Jednym z trzech autorów
niezwykłych fotograﬁi był Michał Woroch, student Instytutu Kulturoznawstwa UAM
i Wydziału Graﬁki Akademii
Sztuk Pięknych, który niezwykłą podróż na kraniec świata
odbył na wózku inawlidzkim,
w towarzystwie sześciu przyjaciół. Spośród nich Jędrzej
Foryst – student Instytutu Kulturoznawstwa UAM i Katarzyna Mateja – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego,
prezentowali swoje fotograﬁe
wraz z pracami Michała Wołocha.
Podróż młodych ludzi po
Mongolii trwała dwa miesiące. Celem ich wyprawy było
odnalezienie nomadycznego
plemienia Tsataanów i zrealizowanie ﬁlmowego projektu
pod nazwą „Tsataani – ostatni szamani tajgi”. Podróżnicy odnaleźli ich w surowym
klimacie północnej Mongolii,
na szczycie góry, w otoczeniu
stad reniferów, które potrzebują do życia najzimniejszych w
tym kraju miejsc. Nomadzi na-

tomiast żyją dzięki reniferom,
dlatego też wraz z nimi zawędrowali w górskie klimaty.
Tsataani mieszkają w czternastu urcu, które są rodzajem indiańskich tipi. Michał Woroch
z przyjaciółmi przez wiele dni
był świadkiem i uczestnikiem
codzienności tych ludzi. I tę
niezwykłą codzienność obrazują zdjęcia jego i jego przyjaciół.
Na otwarciu wystawy powitał gości dr Karol Węglarski,
dyrektor Ogrodu Botanicznego
UAM. Było też stoisko książkowe, a niezwykły nastrój współtworzyła wystawa dekoracji
chińskich ze zbiorów Bolesława Zaleskiego, multimedialna
prezentacja opery chińskiej
oraz orientalne napoje i potrawy. W sali wykładowej pawilonu o podróży do Tsataanów
mówiła Katarzyna Mateja. mb

